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I
(Jogalkotási aktusok)

IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/28/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

azonosítottak, és ezért nem esnek ezen irányelv hatálya
alá. Hatályon kívül kell tehát helyezni a pirotechnikai
tárgyaknak és egyes lőszereknek a polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére
vonatozó
rendelkezések
harmonizációjáról szóló
93/15/EGK tanácsi irányelv alkalmazásában történő
meghatározásáról szóló, 2004. április 23-i 2004/57/EK
bizottsági irányelvet (5), amely jelenleg az ilyen termékek
jegyzékét tartalmazza.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

(3)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (6) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés
általános elveit.

(4)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (7) közös elveket és referenci
arendelkezéseket írt elő, amelyeket ágazati jogszabá
lyokban kívánatos alkalmazni annak érdekében, hogy
egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok felülvizsgála
tához és átdolgozásához. Ezért a 93/15/EGK irányelvet
ennek megfelelően hozzá kell igazítani az említett hatá
rozathoz.

(5)

A tárolási biztonság területét a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről
szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv (8)
szabályozza, amely biztonsági követelményeket határoz
meg az olyan létesítményekre, ahol robbanóanyagok
is jelen vannak. A robbanóanyagok szállítás közbeni

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

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba
hozatalára és felügyeletére vonatkozó rendelkezések
harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK
tanácsi irányelvet (3) jelentős mértékben módosították (4).
Mivel további módosítások szükségesek, az irányelvet az
áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2)

Az irányelvben világossá kell tenni, hogy a veszélyes áruk
szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások alapján bizonyos
termékeket pirotechnikai termékként vagy lőszerként

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 121., 1993.5.15., 20. o.
(4) Lásd az V. melléklet A. részét.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

127., 2004.4.29., 73. o.
218., 2008.8.13., 30. o.
218., 2008.8.13., 82. o.
10., 1997.1.14., 13. o.
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érdekében a tagállamok ösztönözniük kell a gazdasági
szereplőket arra, hogy postai címük mellett internetes
elérhetőségüket is adják meg.

biztonságát nemzetközi egyezmények és megállapodások
szabályozzák, beleértve az ENSZ veszélyes áruk szállítá
sára vonatkozó ajánlásait. E szempontok ezért nem
tartoznak ezen irányelv hatálya alá.
(6)

A végfelhasználók védelme és a közbiztonság érdekében
megfelelő intézkedéseket kell hozni a pirotechnikai
termékek tekintetében. A pirotechnikai termékekre a
pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013.
június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv vonatkozik (1). Ezen irányelv hatályának ezért a
pirotechnikai termékekre nem kell kiterjednie.

(7)

Ezen irányelv hatályának ki kell terjednie a lőszerre is,
azonban csak a szállítás ellenőrzése és az azzal össze
függő intézkedések tekintetében. Mivel a lőszer szállítá
sára a fegyverek szállításáéhoz hasonló feltételek vonat
koznak, a lőszer szállítását a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i
91/477/EGK tanácsi irányelvben (2) megállapítottakhoz
hasonló rendelkezéseknek kell szabályozniuk.

(8)

Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formá
jára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(9)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó robbanóanyagok
fogalommeghatározásának az e termékeknek az ENSZ
veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásaiban
megállapított fogalommeghatározásán kell alapulnia.

(10)

A robbanóanyagok szabad mozgásának biztosítása érde
kében harmonizálni kell a robbanóanyagok forgalmazá
sára vonatkozó jogszabályokat.

(11)

(12)

(13)

A közérdek, úgymint a személyek egészsége és bizton
sága, valamint a közbiztonság magas szintű védelmének
biztosítása, továbbá az uniós piacon megvalósuló tisztes
séges verseny biztosítása érdekében a gazdasági szerep
lőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől függően
felelősséget kell vállalniuk a robbanóanyagok ezen irány
elvnek való megfeleléséért.
Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan robbanóanyagokat forgalmazzon,
amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. Az egyes
gazdasági szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó
kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosz
tani az ellátási és az értékesítési láncban.
A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és
a végfelhasználók közötti kommunikáció elősegítése

(1) HL L 178., 2013.6.28., 27. o.
(2) HL L 256., 1991.9.13., 51. o.

2014.3.29.

(14)

Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési
és gyártási eljárásról, ő van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A
megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó
kötelezettségének kell maradnia.

(15)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő robbanóanyagok megfeleljenek ennek
az irányelvnek és különösen arról, hogy a gyártók elvé
gezzék ezeken a robbanóanyagokon a megfelelő megfele
lőségértékelési eljárásokat. Rendelkezéseket kell ezért
hozni az importőrök tekintetében annak biztosítására,
hogy az általuk forgalomba hozott robbanóanyagok
megfeleljenek az ebben az irányelvben előírt követelmé
nyeknek, továbbá azért, hogy ne hozzanak forgalomba
olyan robbanóanyagokat, amelyek e követelményeknek
nem felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek. Rendelke
zéseket kell hozni továbbá az importőrök tekintetében
annak ellenőrzésére is, hogy a megfelelőségértékelési eljá
rásokat elvégezték, illetve hogy a robbanóanyagok jelö
lése és a gyártók által elkészített dokumentáció az ille
tékes nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából
rendelkezésre áll.

(16)

A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott
robbanóanyagot a forgalmazó forgalmazza, és megfelelő
gondossággal kell eljárnia, hogy a robbanóanyagot olyan
módon kezelje, hogy az ne befolyásolja hátrányosan a
robbanóanyag megfelelését.

(17)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba robbanóanyagot, illetve
azt olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja az
ezen irányelvnek való megfelelést, gyártónak kell tekin
teni, és vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(18)

A forgalmazókat és importőröket, mivel helyileg közel
vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti
hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel
kell készíteni az aktív részvételre oly módon, hogy
rendelkezésükre bocsátják az adott robbanóanyaggal
kapcsolatban az összes szükséges információt.

(19)

Ahhoz, hogy a robbanóanyagokról pontos és teljes nyil
vántartást vezessenek az ellátási lánc minden szakaszá
ban, elengedhetetlen a robbanóanyagok egyedi azonosí
tása. Ez teszi lehetővé a robbanóanyag azonosítását és
nyomon követhetőségét a gyártási helyétől és forgalomba
hozatalától a végső felhasználójáig, illetve felhasználását
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a visszaélés és
a lopás, és segítse a bűnüldöző hatóságokat az elveszett
vagy ellopott robbanóanyagok eredetének felderítésében.
A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a
piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem megfelelő
robbanóanyagot forgalmazó gazdasági szereplők vissza
követésében. A gazdasági szereplők azonosításához
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ezen irányelv által előírt információk tárolása esetén nem
követelhető meg a gazdasági szereplőtől, hogy ezeket az
információkat olyan egyéb gazdasági szereplők tekinte
tében aktualizálja, amelyek a szóban forgó gazdasági
szereplő számára robbanóanyagot szállítottak, illetve
amelyek számára a szóban forgó gazdasági szereplő
robbanóanyagot szállított.

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Ezen irányelv forgalmazással kapcsolatos rendelkezése
inek a személyek egészsége és biztonsága, illetve a
vagyon és a környezet védelme érdekében a robbanó
anyagok alapvető biztonsági követelményeinek a
meghatározására kell korlátozódniuk. Az említett köve
telmények tekintetében végzett megfelelőségértékelés
megkönnyítése érdekében azon robbanóanyagokat,
amelyek megfelelnek az európai szabványosításról szóló,
2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek (1) megfelelően elfogadott harmoni
zált szabványoknak, az e követelmények részletes
műszaki leírásai céljából megfelelőnek kell tekinteni.

(25)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre
irányuló eljárás egészének látható végeredménye a robba
nóanyag megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A CE-jelölésre
irányadó általános elveket a 765/2008/EK rendelet hatá
rozza meg. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabá
lyokat ebben az irányelvben kell megállapítani.

(26)

Az ebben az irányelvben előírt megfelelőségértékelési
eljárások megfelelőségértékelő szervezetek közreműkö
dését igénylik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

(27)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a 93/15/EGK irányelvben
meghatározott kritériumok, amelyeket a Bizottsághoz
való bejelentés céljából a megfelelőségértékelő szerveze
teknek teljesíteniük kell, nem elégségesek annak biztosí
tásához, hogy a bejelentett szervezetek az egész Unióban
egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsanak. Mind
azonáltal létfontosságú, hogy valamennyi bejelentett szer
vezet azonos színvonalon és tisztességes versenyfeltételek
mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező követelményeket
kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szerve
zetekre, amelyek megfelelőségértékelési szolgáltatások
nyújtása céljából be kívánják jelentetni magukat.

(28)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának
biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a
bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és
felügyeletében részt vevő egyéb szervezetekre szintén
követelményeket kell előírni.

(29)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet bizo
nyítja, hogy a harmonizált szabványokban rögzített krité
riumoknak megfelel, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel
az ebben az irányelvben azoknak megfelelő követelmé
nyeknek is.

(30)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvető
eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek felké
szültségének ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából ezt is
alkalmazni kell.

(31)

A nemzeti hatóságoknak előnyben kell részesítenie a
765/2008/EK rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsít
ványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító –
átlátható akkreditálást, amellyel bizonyítják a megfelelő
ségértékelő szervezetek műszaki alkalmasságát az egész
Unióban. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik
meg, hogy rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz,
hogy maguk végezzék el ezt az értékelést. Ebben az
esetben az elvégzett értékelések megfelelő szintű hiteles
ségének a többi nemzeti hatóság felé való biztosítása
érdekében a Bizottság és a többi tagállam számára be
kell nyújtaniuk a szükséges igazoló dokumentumot,
amely bizonyítja az adott szabályozási követelmények
alapján értékelt megfelelőségértékelő szervezetek megfele
lését.

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.
Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a
piacon forgalmazott robbanóanyagok megfelelnek az
alapvető követelményeknek, megfelelőségértékelési eljárá
sokat kell előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelő
ségértékelési eljárásokra különböző modulokat határoz
meg, amelyek köre – az adott kockázat és a szükséges
biztonsági szint arányától függően – a leginkább
megengedőtől a legszigorúbbig terjed. Az ágazatok
közötti koherencia biztosítása és az eseti változatok elke
rülése érdekében a megfelelőségértékelési eljárásokat e
modulok közül kell kiválasztani. Különleges jellegük és
a velük járó veszélyek miatt a robbanóanyagok vonatko
zásában mindig harmadik fél általi megfelelőségértékelést
kell végezni.
A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készí
teniük arra vonatkozóan, hogy megadják az ezen irányelv
alapján előírt információt arról, hogy a robbanóanyag
megfelel ennek az irányelvnek és az egyéb vonatkozó
uniós harmonizációs jogszabályoknak.
Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi
aktusok meghatározásához szükséges információt
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelke
zésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentá
ció.

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
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A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. Az uniós piacon forgalomba hozandó
robbanóanyagokra előírt védelmi szint megóvása érde
kében alapvető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési
feladatok ellátását illetően az alvállalkozók és leányválla
latok megfeleljenek ugyanazoknak a követelményeknek,
mint a bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a
megfelelőségértékelő szervezetek alkalmasságának és
teljesítményének értékelése, valamint a bejelentett szerve
zetek ellenőrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által
végzett tevékenységekre is kiterjedjen.
Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele
érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.
Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggá
lyok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék
működésüket.
A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(36)

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
a robbanóanyagokra is alkalmazandók. Ez az irányelv
nem gátolhatja a tagállamokat abban a választásban,
hogy mely illetékes hatóságot bízzák meg e feladatok
ellátásával.

(37)

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy a robbanóanyagok csak akkor
legyenek forgalomba hozhatók, ha megfelelő tárolás,
illetve rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható feltételek
mellett történő használat esetén nem veszélyeztetik a
személyek egészségét és biztonságát. A robbanóanya
gokat csak ésszerűen előrelátható használati feltételek
esetén – azaz ha a használat törvényes és kiszámítható
emberi viselkedés eredménye – kell úgy tekinteni, hogy
nem felelnek meg az ezen irányelvben meghatározott
alapvető biztonsági követelményeknek.

(38)

A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
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kapjanak az olyan robbanóanyagokra irányuló, tervezett
intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek a
személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a
vagyonra és a környezetre e. Lehetővé kell tenni továbbá
azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő
gazdasági szereplőkkel együttműködve az ilyen robbanó
anyagokat illetően már korábbi szakaszban fel tudjanak
lépni.

(39)

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

(40)

A robbanóanyagok vagy lőszerek engedély nélküli birtok
lása vagy használata miatt a közbiztonságot érintő súlyos
fenyegetés vagy támadás esetén meg kell engedni a
tagállamoknak, hogy – bizonyos feltételek fennállása
esetén – ettől az irányelvtől az ilyen engedély nélküli
birtoklás vagy használat megelőzése érdekében a robba
nóanyagok és lőszerek szállítása tekintetében eltérhesse
nek.

(41)

A tagállamok illetékes hatóságai között közigazgatási
együttműködési mechanizmusokat kell létrehozni. Ezért
az illetékes hatóságoknak álláspontjaikat a tagállamok
közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyúj
tásról, valamint a vám- vagy mezőgazdasági szabályozás
helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok
és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március
13-i 515/97/EK tanácsi rendeletre (1) kell alapozniuk.

(42)

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a hatás
körét, hogy a robbanóanyagok és lőszer tiltott kereske
delme megelőzése céljából intézkedéseket tegyenek.

(43)

Ezen irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizott
ságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelvnek
az ENSZ veszélyes áruk szállításáról szóló ajánlásaihoz
való hozzáigazítása tekintetében hozott uniós intézkedé
sekre vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság
az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat
folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövege
zésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó
dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács
részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő
továbbításáról.

(44)

Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása
érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell
ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechaniz
musok szabályainak és általános elveinek megállapításáról

(1) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

2014.3.29.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlameni
és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően kell gyakorolni.
(45)

Tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a tagálla
mokat a bejelentés alapjául szolgáló követelményeknek
eleget nem tevő, illetve már eleget nem tevő bejelentett
szervezetekkel kapcsolatos szükséges kiigazító intézkedé
sekre felkérő végrehajtási aktusok elfogadására.

(46)

Vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmaznia robbanó
anyagok azonosítására és nyomon követésére szolgáló
rendszer működésének elősegítésével kapcsolatos gyakor
lati rendelkezéseket megállapító, valamint a robbanó
anyagok szállítását szabályozó rendelkezések alkalma
zását szolgáló technikai rendelkezéseket, különösen az
alkalmazandó mintadokumentumot rögzítő végrehajtási
aktusok elfogadására.

(47)

Vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni a személyek
egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védel
mének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő
megfelelő robbanóanyagokra vonatkozó végrehajtási
aktusok elfogadására.

(48)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási aktu
sokat kell elfogadnia, ha a személyek egészségére és
biztonságára, vagy a vagyonra és a környezetre kocká
zatot jelentő megfelelő polgári felhasználású robbanó
anyagokkal összefüggésben felmerülő, kellően indokolt
esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

(49)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv
értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet
be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan
ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök,
vagy egy tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabály
zatával összhangban.

(50)

(51)

(52)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó ügyek kivizsgálásakor –
a végrehajtás és a jogsértések kivételével –, azaz bizottsági
szakértői csoport keretében, az Európai Parlamentnek a
meglévő gyakorlatnak megfelelően rendelkezésére kell
bocsátani az összes információt és dokumentációt, vala
mint – adott esetben – meg kell hívni az ülésekre.
A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén, és –
tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat – a
182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva
meghatározza, hogy indokoltak voltak-e a tagállam által
a nem megfelelő robbanóanyagok tekintetében hozott
intézkedések.
A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az ezen irányelv
alapján elfogadott nemzeti jogi rendelkezések megszegése
esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell
azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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(53)

Ésszerű átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a
93/15/EGK irányelvnek megfelelően az ezen irányelvet
átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó
határidőig már forgalomba hozott robbanóanyagok
forgalmazhatóságát, további termékkövetelménynek való
megfelelés szükségessége nélkül. A forgalmazók tehát az
ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedések alkalmazá
sára vonatkozó határidőig rendelkezésre bocsáthatják a
már forgalomba hozott robbanóanyagokat, azaz a már
az értékesítési láncban található készletet.

(54)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen annak biztosítá
sát, hogy a forgalomban lévő robbanóanyagok teljesítik
az egészség, a biztonság és más közérdekek védelmének
magas szintjéhez szükséges követelményeket a belső piac
működésének biztosítása mellett – a tagállamok nem
tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén
azonban az irányelvléptéke és hatása miatt e cél jobban
megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szub
szidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv
nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(55)

Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvekhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvekből
következik.

(56)

Ez az irányelv nem érinti az V. melléklet B. részében
meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő
átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel
kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály
(1)
Ezen irányelv hatálya a polgári felhasználású robbanó
anyagokra terjed ki.

(2)

Ezen irányelv hatálya nem terjed ki az alábbiakra:

a) a nemzeti joggal összhangban a fegyveres erők vagy a rend
őrség által történő felhasználásra szánt robbanóanyagok,
ideértve a lőszereket is;
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b) a 2013/29/EU irányelv hatálya alá tartozó pirotechnikai
termékek;
c) lőszer, ha a 12., 13. és 14. cikk másként nem rendelkezik.
Az I. melléklet tartalmazza a jelen bekezdés b) pontjában és a
2. cikk (2) pontjában a veszélyes áruk szállítására vonatkozó
ENSZ-ajánlások alapján azonosított pirotechnikai termékek és
lőszerek nem teljes körű jegyzékét.
(3)
Ez az irányelv nem zárja ki, hogy a tagállamok nemzeti
jogszabályaik vagy szabályozásuk szerint robbanóanyagnak nyil
vánítsanak az ennek az irányelvnek a hatálya alá nem tartozó
egyes anyagokat.
2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:
1. „robbanóanyag”: a veszélyes áruk szállítására vonatkozó
ENSZ-ajánlások szerint robbanóanyagnak minősülő, és az
ajánlások 1. osztályába tartozó minden anyag és áru;
2. „lőszer”: kézi lőfegyverekben, egyéb fegyverekben és tüzér
ségi fegyverekben használt, lőportöltettel ellátott vagy anél
küli lövedék, illetve vaktöltény;
3. „biztonság”: a balesetek megelőzése és – amennyiben a
megelőzés nem jár eredménnyel – hatásaik enyhítése;
4. „jogszerű felhasználás”: a közbiztonságot és közrendet
sértő jogellenes felhasználás megelőzése;
5. „engedély”: a robbanóanyagoknak az Unión belül tervezett
szállítását engedélyező határozat;
6. „szállítás”: a robbanóanyagoknak az Unió területén történő
bármilyen fizikai mozgatása, kivéve az egy és ugyanazon
helyen történő mozgatást;
7. „forgalmazás”: robbanóanyag kereskedelmi tevékenység
keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy
felhasználás céljából az uniós piacon, akár ellenérték fejé
ben, akár ingyenesen;
8. „forgalomba hozatal”: egy robbanóanyag első alkalommal
történő forgalmazása az uniós piacon;
9. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki robba
nóanyagot gyárt, vagy aki robbanóanyagot terveztet vagy
gyártat, és saját neve vagy védjegye alatt forgalmaz vagy
saját célra használ;
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10. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
egy gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatá
rozott feladatok vonatkozásában a nevében eljárjon;

11. „importőr”: az Unióban letelepedett bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból
származó robbanóanyagot hoz forgalomba az uniós
piacon;

12. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importőrtől külön
böző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki
vagy amely a robbanóanyagot forgalmazza;

13. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr, a forgalmazó, valamint bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely robbanóanyagok, tárolá
sával, felhasználásával, szállításával, importjával, exportjával
vagy kereskedelmével foglalkozik;

14. „fegyverkereskedő”: bármely természetes vagy jogi személy,
akinek vagy amelynek foglalkozása részben vagy egészben
kiterjed a lőfegyverek és lőszerek gyártására, kereskedel
mére, cseréjére, bérbeadására, javítására vagy átalakítására;

15. „műszaki leírás”: a robbanóanyag által teljesítendő műszaki
követelményeket ismertető dokumentum;

16. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;

17. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 10.
pontjában meghatározott akkreditálás;

18. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkredi
táló testület;

19. „megfelelőségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja a robbanó
anyaggal kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt alapvető
biztonsági követelmények teljesülését;

20. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsí
tást és ellenőrzést – végző szervezet;

21. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető robbanóanyag
visszavétele;
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22. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze a robbanóanyag forgalma
zását az értékesítési láncban;

23. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalmazásának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;

24. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a
robbanóanyag megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező
uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalma
zandó követelményeknek.

3. cikk
Szabad mozgás
A tagállamok nem tiltják, korlátozzák vagy akadályozzák az
ezen irányelv követelményeinek megfelelő robbanóanyagok
forgalmazását.

4. cikk
Forgalmazás
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy robbanóanyagokat csak akkor
lehessen forgalmazni, ha azok ezen irányelv követelményének
megfelelnek.

2. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

5. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)
Robbanóanyagok forgalomba hozatalakor vagy saját célra
történő felhasználásakor a gyártók biztosítják, hogy a robbanó
anyagok tervezése és gyártása a II. mellékletben előírt alapvető
biztonsági követelményekkel összhangban történt.

(2)
A gyártók elkészítik a III. mellékletben említett műszaki
dokumentációt, és elvégeztetik a 20. cikk szerinti megfelelő
ségértékelési eljárást.

Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a
robbanóanyag megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a
gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltün
tetik a terméken a CE-jelölést.

(3)
A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot a robbanóanyag forgalomba hozatalát köve
tően tíz évig megőrzik.
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(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni a robbanóanyag tervezésének
vagy jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szab
ványok vagy egyéb műszaki leírások változásait, amelyek
alapján a robbanóanyag megfelelőségét megállapították.
(5)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy az általuk forga
lomba hozott robbanóanyagokon fel legyen tüntetve a
15. cikkben rögzített, a robbanóanyagok egyedi azonosítását
és nyomonkövethetőségét biztosító rendszernek megfelelő
egyedi azonosító. Az említett rendszerből kizárt robbanó
anyagok vonatkozásában a gyártók:
a) biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott robbanó
anyagon fel legyen tüntetve a robbanóanyag azonosítását
lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb
ilyen elem, illetve, ha a robbanóanyag kis mérete, alakja
vagy tervezése ezt nem teszi lehetővé, akkor a robbanóanyag
csomagolása vagy a kísérő dokumentáció tartalmazza az
előírt információkat;
b) a robbanóanyagon, vagy ha ez nem lehetséges, annak csoma
golásán vagy kísérő dokumentációján feltüntetik nevüket,
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket
és postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük.
Címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval
kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók
és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető
nyelven tüntetik fel.
(6)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy az érintett tagállam
által meghatározott módon az általuk forgalomba hozott robba
nóanyaghoz a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven
mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót.
Az ilyen használati utasításnak és biztonsági tájékoztatónak,
illetve a jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értel
mezhetőnek kell lennie.
(7)
Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott robbanóanyag
nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a
szóban forgó robbanóanyag megfelelőségének biztosításához
szükséges kiigazító intézkedéseket, a robbanóanyagot adott
esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá,
amennyiben a robbanóanyag kockázatot jelent, a gyártók erről
azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatósá
gait, amelyekben a robbanóanyagot forgalmazták, részletes tájé
koztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi
megtett kiigazító intézkedésről.
(8)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a robbanóanyag ezen irányelvnek való megfelelőségének
igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus
formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság
kérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba
hozott robbanóanyagok által képviselt veszélyek kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.
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6. cikk
Meghatalmazott képviselők
(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.
Az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és
az 5. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció
elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatal
mazott képviselő megbízásának részét.
(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízás
legalább az alábbiak elvégzését engedélyezi a meghatalmazott
képviselőnek:
a) a robbanóanyag forgalomba hozatalát követően tíz évig
megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezé
sére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki
dokumentációt;
b) egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére minden olyan
információt és dokumentációt átad, amely egy adott robba
nóanyag megfelelőségének igazolásához szükséges;
c) az illetékes nemzeti hatóságok felkérésére együttműködik
velük a meghatalmazott képviselő megbízása körébe tartozó
robbanóanyagok jelentette kockázatok kiküszöbölése érde
kében tett intézkedések terén.
7. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök kizárólag megfelelő robbanóanyagokat
hozhatnak forgalomba.
(2)
Egy adott robbanóanyag forgalomba hozatalát megelő
zően az importőrök meggyőződnek róla, hogy a gyártó elvé
gezte a 20. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljá
rást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a
műszaki dokumentációt, a robbanóanyagon fel van tüntetve a
CE-jelölés, és mellékelték hozzá az előírt dokumentációt,
továbbá arról, hogy a gyártó megfelel az 5. cikk (5) bekezdé
sében meghatározott követelményeknek.
Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a robbanóanyag nem felel meg a II. mellékletben előírt
alapvető biztonsági követelményeknek, a robbanóanyagot nem
hozhatja mindaddig forgalomba, amíg megfelelővé nem tették.
Továbbá amennyiben a robbanóanyag kockázatot jelent, az
importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti
hatóságokat.
(3)
Az importőrök a robbanóanyagon, vagy ha ez nem lehet
séges, a robbanóanyag csomagolásán vagy kísérő dokumentáci
óján feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy
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bejegyzett védjegyüket és postai címüket, amelyen kapcsolatba
lehet lépni velük. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piac
felügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik
fel.
(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a robbanó
anyaghoz mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájé
koztatót, mégpedig az adott tagállam által meghatározott, a
végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.
(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg a robbanóanyag a
felelősségi körükbe tartozik, tárolásának és szállításának körül
ményei ne veszélyeztessék a II. mellékletben meghatározott
alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelését.
(6)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott robbanó
anyag nem felel meg ezen irányelvnek, azonnal meghozzák a
szóban forgó robbanóanyag megfelelőségének biztosításához
szükséges kiigazító intézkedéseket, a robbanóanyagot adott
esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá,
amennyiben a robbanóanyag kockázatot jelent, az importőrök
erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti
hatóságait, amelyekben a robbanóanyagot forgalmazták, rész
letes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.
(7)
Az importőrök a robbanóanyag forgalomba hozatalát
követően a piacfelügyeleti hatóságok számára tíz évig elérhetővé
teszik az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és bizto
sítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok
rendelkezésére bocsátható legyen.
(8)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a robbanóanyag megfelelőségének igazolásához szük
séges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú informá
ciót és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére az impor
tőrök együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott
robbanóanyagok által képviselt veszélyek kiküszöbölése érde
kében tett intézkedések terén.
8. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
Robbanóanyag forgalmazásakor a forgalmazók az ebben
az irányelvben előírt követelményekkel kapcsolatban kellő
gondossággal járnak el.
(2)
Egy adott robbanóanyag forgalmazását megelőzően a
forgalmazók ellenőrzik, hogy a robbanóanyagon fel van-e
tüntetve a CE-jelölés, mellékelték-e hozzá az előírt dokumentá
ciót, a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót a robba
nóanyagot forgalmazni szándékozó tagállam végfelhasználói
által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és
importőr megfelelt-e az 5. cikk (5) bekezdésében, illetve a 7. cikk
(3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
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Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a robbanóanyag nem felel meg a II. mellékletben előírt
alapvető biztonsági követelményeknek, a robbanóanyagot nem
forgalmazhatja mindaddig, amíg megfelelővé nem tették.
Továbbá amennyiben a robbanóanyag kockázatot jelent, a
forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, vala
mint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a robbanóanyag a
felelősségi körükbe tartozik, tárolásának és szállításának körül
ményei ne veszélyeztessék a II. mellékletben meghatározott
alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelését.
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b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek robbanó
anyagot szállítottak.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben említett informá
ciókat a robbanóanyag hozzájuk történő szállítását, illetve az
általuk történő szállítását követően tíz évig be kell tudniuk
mutatni.

3. FEJEZET
BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

11. cikk
(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott robbanóanyag
nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy
meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a robbanó
anyag megfelelőségének biztosítására, a robbanóanyagot adott
esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá,
amennyiben a robbanóanyag kockázatot jelent, a forgalmazók
erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti
hatóságait, amelyekben a robbanóanyagot forgalmazták, rész
letes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.

(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére
bocsátják a robbanóanyag megfelelőségének igazolásához szük
séges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú informá
ciót és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére a forgal
mazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott robbanó
anyagok által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett
intézkedések terén.

9. cikk
Azon esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy robbanóanyagot, illetve olyan
módon módosít egy már forgalomba hozott robbanóanyagot,
ami befolyásolja a robbanóanyag ezen irányelvnek való megfele
lését, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és
az 5. cikkben a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.

10. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
A 15. cikkben rögzített rendszer hatálya alá nem tartozó robba
nóanyagok esetében a gazdasági szereplők a piacfelügyeleti
hatóságok kérésére megnevezik a következőket:

Robbanóanyagok szállítása
(1)
A robbanóanyagok csak a (2)–(8) bekezdésnek megfele
lően szállíthatók.

(2)
A robbanóanyagok szállításához az engedélyt a címzett
szerinti tagállam illetékes hatóságától a címzett szerzi be. Az
illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a címzett rendelkezik-e
jogszerű felhatalmazással robbanóanyagok megszerzésére, és
birtokában van-e a szükséges engedélyeknek. A szállításért
felelős gazdasági szereplő értesíti a robbanóanyagok minden
mozgásáról annak a tagállamnak vagy tagállamoknak az ille
tékes hatóságait, amely(n)ek területén a robbanóanyagot átszál
lítják, és megszerzi az érintett tagállam(ok) előzetes hozzájáru
lását.

(3)
Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy a (2) bekez
désben említett, robbanóanyagok megszerzésére való jogo
sultság ellenőrzésének tekintetében probléma merül fel, a
tagállam az e tárgyban rendelkezésére álló információkat továb
bítja a Bizottságnak, amely értesíti erről a többi tagállamot is.

(4)
Amennyiben a címzett szerinti tagállam illetékes hatósága
engedélyezi a szállítást, dokumentumot állít ki a címzett részére,
amely tartalmazza az (5) bekezdésben említett összes informá
ciót. Ez a dokumentum a bejelentett rendeltetési helyre történő
megérkezésig kíséri a robbanóanyagot. A dokumentumot az
illetékes hatóságok kérésére be kell mutatni. Ennek a dokumen
tumnak egy példányát a címzett őrzi meg, aki kérésre a címzett
szerinti tagállam illetékes hatóságainak vizsgálat céljából bemu
tatja.

(5)
Amennyiben a robbanóanyagok szállítását egy tagállam
területén vagy területének egy részén a felhasználás biztonságára
vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érde
kében különleges ellenőrzés alá kell vonni, a szállítást megelő
zően a címzett a következő információkat bocsátja a címzett
szerinti tagállamban az illetékes hatóság rendelkezésére:

a) az érintett gazdasági szereplők neve és címe;
a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely robbanóanyagot
szállított nekik;

b) a szállított robbanóanyagok száma és mennyisége;
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12. cikk

c) a szóban forgó robbanóanyag és az azonosítási eszközök
teljes leírása, beleértve az ENSZ azonosító számot is;

d) amennyiben a robbanóanyagokat forgalomba hozzák, a
forgalomba hozatal feltételeinek való megfelelésre vonatkozó
információk;

e) a szállítóeszköz és az útvonal;

2014.3.29.

Lőszer szállítása
(1)
Lőszer az egyik tagállamból a másikba csak a (2)–(5)
bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően szállítható.
Ezek a bekezdések a lőszer csomagküldő kereskedelem kere
tében történő szállítására is vonatkoznak.

(2)
Amennyiben a lőszert egy másik tagállamba szállítják, az
érintett személy minden szállítást megelőzően azzal a tagállam
mal, amelynek területén a lőszer található közli a következőket:

f) az indulás és érkezés várható időpontja;

g) amennyiben szükséges, a tagállamba történő belépés és az
onnan történő kilépés pontos helye.

Az első albekezdés a) pontjában említett információk elég rész
letesek ahhoz, hogy a az illetékes hatóságok számára a gazda
sági szereplők elérhetők legyenek, és megállapítható legyen,
hogy az érintett gazdasági szereplő jogosult a szállítmány foga
dására.

A címzett szerinti tagállam illetékes hatóságai megvizsgálják a
szállítás feltételeit, különös tekintettel a jogszerű felhasználásra
vonatkozó különleges követelményekre. Amennyiben a robba
nóanyagok a jogszerű felhasználásra vonatkozó különleges
követelményeknek megfelelnek, a hatóságok a szállítást engedé
lyezik. Más tagállamok területén keresztül történő szállítás
esetén ezek a tagállamok ugyanúgy megvizsgálják a szállításra
vonatkozó részleteket, és engedélyezik azokat.

(6)
Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága úgy véli,
hogy a (4) és (5) bekezdésben említett, a jogszerű felhasználásra
vonatkozó különleges követelmények szükségtelenek, a robba
nóanyagok területükön vagy annak egy részén az (5) bekezdés
szerinti információk előzetes rendelkezésre bocsátása nélkül is
szállíthatók. A címzett szerinti tagállam illetékes hatósága ilyen
esetben meghatározott időtartamra szóló engedélyt ad ki, amely
alapos indokolással bármikor felfüggeszthető vagy visszavon
ható. A (4) bekezdésben említett dokumentum, amely a rendel
tetési helyre történő megérkezésig kíséri a robbanóanyagot,
kizárólag erre az engedélyre utal.

(7)
A kiindulási tagállam által saját területén végrehajtandó
szokásos ellenőrzések sérelme nélkül, az érintett illetékes ható
ságok kérésére a címzettek és az érintett gazdasági szereplők a
kiindulási tagállam és a tranzit tagállam hatóságainak rendelke
zésére bocsátják a birtokukban lévő, a robbanóanyagok szállítá
sára vonatkozó információkat.

(8)
Semmiféle gazdasági szereplő nem szállíthat robbanó
anyagokat, amennyiben a címzett nem szerezte be a szállításhoz
a (2), (4), (5) és (6) bekezdés értelmében szükséges engedélyeket.

a) a lőszert eladó vagy átadó személy, a lőszert megvásárló
vagy azt megszerző személy, és adott esetben, a tulajdonos
neve és címe;

b) az a cím, ahová a lőszert küldik vagy szállítják;

c) a küldés vagy a szállítás tárgyát képező lőszer mennyisége;

d) a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatok, és az arra utaló
adatok, hogy a lőszeren az 1969. július 1-jei, a kézi lőfegy
verek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről szóló egyez
ménynek megfelelően az ellenőrzést elvégezték;

e) a szállítóeszköz;

f) az indulás időpontja és az érkezés várható időpontja.

Az első albekezdés e) és f) pontjában említett információkat
fegyverkereskedők közötti szállítás esetén nem kell rendelke
zésre bocsátani. A tagállam megvizsgálja a szállítás körülmé
nyeit, különös tekintettel a biztonságra. Amennyiben a tagállam
engedélyezi a szállítást, az első albekezdésben említett összes
adatot tartalmazó engedélyt bocsát ki. Az engedély a rendeltetési
hely eléréséig kíséri a lőszert. A tagállam illetékes hatóságai
kérésére az engedélyt be kell mutatni.

(3)
Minden tagállam engedélyezheti a fegyverkereskedőknek,
hogy saját területéről egy másik tagállamban letelepedett fegy
verkereskedő részére a (2) bekezdésben említett előzetes enge
dély nélkül szállítsanak lőszert. Ebből a célból a tagállam
maximum három évre érvényes engedélyt bocsát ki, amely indo
kolt határozattal bármikor felfüggeszthető vagy visszavonható.
Az ilyen engedélyre vonatkozó dokumentum a rendeltetési hely
eléréséig kíséri a lőszert. A tagállam illetékes hatóságai kérésére
az engedélyt be kell mutatni.
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A szállítás megkezdését megelőzően a fegyverkereskedő közli a
(2) bekezdés első albekezdésében felsorolt összes részletet annak
a tagállamnak az illetékes hatóságaival, amelynek területéről a
szállítás történik.

(2)
Ezen irányelv végrehajtására az 515/97/EK rendeletet
értelemszerűen alkalmazzák, különösen a bizalmas adatokkal
kapcsolatos követelményei tekintetében.

(4)
Minden tagállam a többi tagállam rendelkezésére bocsátja
a területére előzetes hozzájárulása nélkül szállítható lőszerek
listáját.

15. cikk

Az ilyen lőszerlistát közlik a lőszerek előzetes hozzájárulás
nélkül történő szállítására a (3) bekezdésben szabályozott eljárás
szerint engedélyt szerzett fegyverkereskedőkkel.
(5)
Minden tagállam közli a végleges lőszerszállításra vonat
kozó, rendelkezésére álló összes hasznos információt azzal a
tagállammal, amelynek területére a szállítás történt.
A tagállamok az összes olyan információt, amelyhez a (2) és (3)
bekezdés szerint jutottak, legkésőbb a szóban forgó szállítás
időpontjáig közlik a rendeltetési hely szerinti tagállammal, és
amennyiben szükséges, legkésőbb a szállítás időpontjáig a tran
zittagállammal.

A robbanóanyagok azonosítása és nyomonkövethetősége
(1)
A gazdasági szereplők a robbanóanyagok egyedi azono
sítását és nyomonkövethetőségét biztosító rendszert alkalmaz
nak, amely figyelembe veszi a robbanóanyagok méretét, alakját
és tervezését, kivéve, ha a robbanóanyag jellemzőiből és bizo
nyos tényezőkből, például a robbanóanyag alacsony detonációs
hatásából, felhasználási módjából és az adott robbanóanyaggal
való visszaélés esetleges hatásainak csekély biztonsági kockáza
tából eredő alacsony kockázati szint miatt nincs szükség egyedi
azonosító feltüntetésére.

A rendszer nem vonatkozik a robbantólyukba való közvetlen
betöltéshez csomagolatlanul vagy szivattyús kocsikban szállított
és átadott robbanóanyagokra, valamint a robbantás helyszínén
gyártott robbanóanyagokra, amelyeket közvetlenül a gyártásuk
után töltenek be („in situ” gyártás).

13. cikk
Biztonsági eltérések
A 11. cikk (2), (4), (5) és (6) bekezdésétől, valamint a 12. cikktől
eltérően a robbanóanyag vagy lőszer engedély nélküli birtoklása
vagy felhasználása eredményeként a közbiztonság elleni súlyos
fenyegetés vagy támadás esetén a tagállamok az ilyen engedély
nélküli birtoklás vagy felhasználás megelőzésének érdekében a
robbanóanyagok vagy lőszerek szállítását érintő minden szük
séges intézkedést megtehetnek.
Az első bekezdésben említett intézkedések tiszteletben tartják az
arányosság elvét. Nem jelenthetnek önkényes megkülönbözte
tést, sem rejtett korlátozást a tagállamok közötti kereskedelem
ben.
Minden tagállam, amely elfogadja ezeket a rendelkezéseket, hala
déktalanul értesíti a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja erről a
többi tagállamot.

(2)
A rendszer biztosítja a robbanóanyagok egyedi azonosí
tását és nyomonkövethetőségét lehetővé tevő adatok – akár
elektronikus eszközök révén történő – gyűjtését és tárolását,
valamint egy olyan egyedi azonosító elhelyezését a robbanó
anyagon és/vagy annak csomagolásán, amely lehetővé teszi az
ilyen adatokhoz való hozzáférést. Ezek az adatok a robbanó
anyag egyedi azonosításához kapcsolódnak, ideértve a gazdasági
szereplők birtokában lévő robbanóanyag tárolásának helyét,
valamint a gazdasági szereplők azonosító adatait.

(3)
A (2) bekezdésben említett adatokat rendszeres időközön
ként tesztelni kell, és meg kell óvni a véletlen vagy szándékos
rongálódástól vagy megsemmisüléstől. Ezeket az adatokat a
nyilvántartásba vett üzletkötéstől tíz évig, illetve robbanó
anyagok használata és elhelyezése esetén a használattól vagy
elhelyezéstől számított tíz évig meg kell őrizni, még akkor is,
ha a gazdasági szereplő felhagyott a kereskedelmi tevékenység
gel. A dokumentumokat az illetékes hatóságok kérésére rendel
kezésre kell bocsátani.

14. cikk
Információcsere
(1)
A tagállamok a 11. és 12. cikk végrehajtásának érdekében
információcsere-hálózatokat hoznak létre. Az információk
továbbításáért és fogadásáért, valamint az ezekben a cikkekben
említett eljárások alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságokat
bejelentik a többi tagállamnak és a Bizottságnak.
A tagállamok a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére
bocsátják a 16. cikkben említett engedéllyel rendelkező gazda
sági szereplőket érintő naprakész információkat.

(4)
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az
alábbiak vonatkozásában:

a) a (2) bekezdésben említett, egyedi azonosítást és nyomonkö
vethetőséget biztosító rendszer működtetéséhez szükséges
gyakorlati rendelkezések rögzítése, figyelembe véve a robba
nóanyagok méretét, alakját és tervezését, különösen az
egyedi azonosító formátumát és szerkezetét, az (1) bekez
désnek megfelelően;
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b) az (1) bekezdésben említett olyan esetek azonosítása, amikor
a robbanóanyag alacsony kockázati szintje miatt a gazdasági
szereplő nem köteles alkalmazni az említett bekezdés
szerinti, egyedi azonosítást és nyomonkövethetőséget bizto
sító rendszert.
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (3) bekezdé
sében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
16. cikk

2014.3.29.

a) EU-típusvizsgálat (B. modul) és a gyártó által az alábbiak
közül kiválasztott bármelyik eljárás:

i. belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként
végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfele
lőség (C2. modul);

ii. a gyártási eljárás minőségbiztosításán alapuló típusmeg
felelőség (D. modul);

Engedélyek
A gazdasági szereplők engedély birtokában válnak jogosulttá a
robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, import
jára, exportjára, szállítására vagy kereskedelmére.

iii. a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség
(E. modul);

Az első bekezdés az engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő
alkalmazottjaira nem alkalmazandó.

iv. termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (F. modul);

17. cikk
A gyártási tevékenységek engedélyezése
Amennyiben egy tagállam a robbanóanyag gyártására a
16. cikkben említett engedélyt ad ki, különösen azt ellenőrzi,
hogy a felelős gazdasági szereplők képesek-e az általuk vállalt
műszaki kötelezettségek teljesítésére.
18. cikk
Lefoglalások
Minden tagállam elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az illetékes hatóságok bármely robba
nóanyagot lefoglalhassanak, amennyiben elégséges bizonyíték áll
rendelkezésükre annak megállapításához, hogy a robbanó
anyagot engedély nélkül szerezték meg, használták fel, vagy
hozták forgalomba.

b) egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség (G. modul);

21. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat
(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a II.
mellékletben előírt alapvető biztonsági követelmények teljesül
tek.

(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IV. mellék
letben foglalt mintának, tartalmazza a III. melléklet vonatkozó
moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktu
alizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot lefordítják azon
tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek terü
letén a robbanóanyagot forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

4. FEJEZET
A ROBBANÓANYAG MEGFELELŐSÉGE

19. cikk
A robbanóanyagok megfelelőségének vélelmezése
Azokról a robbanóanyagokról, amelyek megfelelnek az olyan
harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek,
amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabvá
nyok vagy azok részei által meghatározott, a II. mellékletben
megállapított alapvető biztonsági követelményeknek.
20. cikk
Megfelelőségértékelési eljárások
A robbanóanyagok megfelelőségének értékelése során a gyártó
az alábbi, a III. mellékletben említett eljárások valamelyike
szerint jár el:

(3)
Amennyiben a robbanóanyagra több olyan uniós jogi
aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír
elő, e uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatko
zatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós
jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal a robbanóanyag ezen irányelvben megálla
pított követelményeknek való megfeleléséért.

22. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatá
rozott általános elvek vonatkoznak.
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23. cikk
A

CE-jelölés

feltüntetésére vonatkozó
feltételek

szabályok

és

(1)
A CE-jelölést a robbanóanyagon jól látható, olvasható és
letörölhetetlen módon tüntetik fel. Amennyiben a robbanó
anyag jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a
jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon tüntetik
fel.
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végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért,
ideértve a 30. cikknek való megfelelést is.
(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditáló testület végzi el a rendelettel összhangban.
26. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

(2)
A CE-jelölést a robbanóanyag forgalomba hozatala előtt
tüntetik fel.
(3)
A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma
követi, amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési
szakaszban.
A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet,
vagy utasításai alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatalma
zott képviselője tünteti fel.
(4)
A CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet
azonosító számát – különleges kockázatokat vagy felhasználást
jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.
(5)
A saját felhasználásra gyártott robbanóanyagok, a
robbantólyukba való közvetlen betöltéshez csomagolatlanul
vagy szivattyús kocsikban vagy mobil robbanóanyag-gyártó
egységekben (MEMU) szállított és átadott robbanóanyagok, vala
mint a robbantás helyszínén gyártott robbanóanyagok esetében,
amelyeket közvetlenül a gyártásuk után töltenek be („in situ”
gyártás), a CE-jelölést a kísérő dokumentumokon kell feltün
tetni.
(6)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölés nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.
5. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

24. cikk
Bejelentés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak
azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen
irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségérté
kelési feladatok ellátására.
25. cikk

(1)
A bejelentő hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.
(2)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg és működtetik,
hogy biztosítva legyen tevékenységének objektivitása és pártat
lansága.
(3)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személy hoz meg.
(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.
(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.
(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.
27. cikk
A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.
28. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.
(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

Bejelentő hatóságok
(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelősséget vállal a megfelelőségértékelési szervezetek értékelé
séhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és

(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől vagy robbanó
anyagtól.
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(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű veze
tése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet
robbanóanyagok tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helye
zője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója,
illetve e felek képviselője. Ez nem zárja ki az olyan robbanó
anyagok felhasználását, amelyek a megfelelőségértékelő szer
vezet működéséhez szükségesek, illetve a robbanóanyagok
személyes célra történő használatát.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű
vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyzete nem
vehet részt közvetlenül a robbanóanyagok tervezésében, gyártá
sában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe
helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem
képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket. A
megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű
vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyzete nem
vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a beje
lentett megfelelőségértékelési tevékenységeivel kapcsolatos
döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez külö
nösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányválla
lataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelő
ségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és
pártatlanságát.

(5)
A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben
érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő –
főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely
befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevé
kenységeik eredményét.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a III.
melléklet által elrendelt valamennyi olyan megfelelőségértékelési
feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függet
lenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő
szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében
végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezet – mindig, és minden egyes
megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan robbanó
anyag-fajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették –
rendelkezik a következőkkel:

a) olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírása, amelyekkel összhangban megfelelő
ségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát
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és megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal
és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladata
inak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;
c) olyan eljárások, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás mére
tét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás
szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének
fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjel
legét.
A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségér
tékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminiszt
rációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel,
továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.
(7)
A megfelelőségértékelési feladatok ellátásáért felelős
személyzet a következőkkel rendelkezik:
a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;
b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;
c) a II. mellékletben meghatározott alapvető követelmények, az
alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós
harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok alkal
mazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;
d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.
(8)
Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint
annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző
személyzet pártatlanságát.
A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzet javadalma
zása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok
eredményétől.
(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.
(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a III. melléklet vagy az azt átültető nemzeti
jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végrehajtása
során jutott birtokukba, kivéve annak a tagállamnak az illetékes
hatóságait, ahol a szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulaj
donjogokat tiszteletben tartják.
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(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkal
mazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a
bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységeiben,
valamint gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést
végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá álta
lános útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája
eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumen
tumokat.
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(3)
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet nem tud
akkreditációs tanúsítványt benyújtani, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, a 28. cikkben rögzített követelményeknek
való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.

32. cikk
Bejelentési eljárás

29. cikk
A

megfelelőségértékelő szervezetek
vélelmezése

megfelelőségének

Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik,
hogy megfelel a 28. cikkben meghatározott követelményeknek,
amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiter
jednek az említett követelményekre.
30. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozásai
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 28. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.
(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.
(3)
Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal
elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.
(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk a III. melléklet szerint
elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

(1)
A bejelentő hatóságok csak a 28. cikkben rögzített köve
telményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.

(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.

(3)
A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevé
kenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy modulokra
és az érintett robbanóanyagra vagy robbanóanyagokra vonat
kozó részletes információkat, valamint a szakmai alkalmasság
megfelelő igazolását.

(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 31. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az
azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek
biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az
továbbra is megfeleljen a 28. cikkben megállapított követelmé
nyeknek.

(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.

31. cikk
Bejelentés iránti kérelem
(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.

(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi releváns változásáról.

33. cikk
(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelő
ségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy
modulok, és robbanóanyag vagy robbanóanyagok leírását,
amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti
magát, továbbá – amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló
testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja,
hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 28. cikkben
rögzített követelményeket.

Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája
(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.

A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.

L 96/16

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen
tartják.

34. cikk
A bejelentés változásai
(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget
a 28. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmu
lasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja,
felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően,
hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem
felelés vagy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesí
teni a kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve, ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.

35. cikk

2014.3.29.

36. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei
(1)
A bejelentett szervezet a III. mellékletben előírt megfelelő
ségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségér
tékelést.
(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállal
kozás méretét, azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik, a
vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetett
ségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy soro
zatjellegét megfelelően figyelembe véve végzik tevékenységüket.
Ennek során ugyanakkor tiszteletben tartják a robbanóanyag
ezen irányelvnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság
mértékét és a védelem szintjét.
(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a
gyártó nem teljesítette a II. mellékletben, a megfelelő harmoni
zált szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban megálla
pított alapvető biztonsági követelményeket, felszólítja a gyártót
a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki
megfelelőségi tanúsítványt.
(4)
Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy
robbanóanyag már nem megfelelő, akkor felszólítja a gyártót a
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén
felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.

A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása
(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a
bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó
követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.

(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentett szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.

(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.

(5)
Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja
a tanúsítványt.
37. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben
A tagállamoknak biztosítják, hogy a bejelentett szervezet
döntései ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.
38. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

(4)
Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy beje
lentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget a bejelentése
alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a
bejelentés visszavonását is.

(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:

A végrehajtási jogi aktust a 49. cikk (2) bekezdésében említett
tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát
vagy feltételeit;

a) a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüg
gesztése vagy visszavonása;
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c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi informá
ciókérés;
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ség, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a
tevékenységek alvállalkozásba adása.
(2)
A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az
ezen irányelv szerint bejelentett, ugyanazokra a robbanóanya
gokra vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket
végző más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.
39. cikk
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jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a
vagyonra vagy a környezetre, akkor elvégzik az érintett robba
nóanyag értékelését, amely kiterjed az ezen irányelvben
meghatározott összes vonatkozó követelményre. Az érintett
gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együtt
működnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a robbanóanyag
nem felel meg az ezen irányelvben megállapított követelmé
nyeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szerep
lőt, hogy előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével
arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító
intézkedéseket, hogy, hogy a robbanóanyag megfeleljen az emlí
tett követelményeknek, vagy vonja ki a robbanóanyagot a forga
lomból, vagy hívja vissza azt.

Tapasztalatcsere
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere szervezéséről.
40. cikk

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együtt
működés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szerve
zetek között, és az a bejelentett szervezetek ágazati csoportja
formájában megfelelően működjön.
A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek
e csoport munkájában.
6. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA
ROBBANÓANYAGOK
ELLENŐRZÉSE
ÉS
AZ
VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.

BELÉPŐ
UNIÓS

41. cikk
Az uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő
robbanóanyagok ellenőrzése
A robbanóanyagokra a 765/2008/EK rendelet 16–29. cikke
vonatkozik.
A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak
biztosítására, hogy a robbanóanyagok csak akkor legyenek
forgalomba hozhatók, ha megfelelő tárolás és rendeltetésszerű
használat esetén nem veszélyeztetik a személyek egészségét vagy
biztonságát.

(2)
Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy
a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére, akkor
tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés
eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghoza
talára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott összes érintett robbanóanyag tekintetében.

(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés
második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügye
leti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést
meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott robbanóanyag
betiltására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivo
nására vagy visszahívására.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

42. cikk
A

kockázatot jelentő robbanóanyagok kezelésére
vonatkozó nemzeti szintű eljárások

(1)
Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges
indokuk van azt feltételezni, hogy egy robbanóanyag kockázatot

(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő robbanóanyag azonosításához szükséges
adatokat, a robbanóanyag származási helyét, a megfelelés felté
telezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a
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meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, vala
mint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A
piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya
a következők egyike miatt következett-e be:

a) a robbanóanyag nem felel meg az emberek egészségével és
biztonságával vagy a vagyon vagy a környezet védelmével
kapcsolatos követelményeknek; vagy

2014.3.29.

(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és
a robbanóanyag megfelelőségének hiánya az ezen irányelv
42. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált
szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

44. cikk
A kockázatot jelentő megfelelő robbanóanyagok

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 19. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok hiányosságai.

(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett robbanóanyag
megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint –
amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézke
déssel – a kifogásaikról.

(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.

(8)
A tagállamok gondoskodnak az adott robbanóanyaggal
kapcsolatban az olyan megfelelő korlátozó intézkedések hala
déktalan meghozataláról, mint a robbanóanyag visszavonása a
piacról.

43. cikk
Uniós védintézkedési eljárás
(1)
Amennyiben a 42. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és hatá
rozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő
gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik,
valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő terméket
kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a
nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam
visszavonja azt.

(1)
Amennyiben egy tagállam a 42. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a
robbanóanyag megfelel ennek az irányelvnek, azonban mégis
kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára,
illetve a vagyonra vagy a környezetre, felszólítja az érintett
gazdasági szereplőt,hogy előírásának megfelelően a kockázat
jellegével arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett
robbanóanyag a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen
kockázatot, vagy vonja ki a robbanóanyagot a forgalomból
vagy hívja vissza azt.

(2)
A gazdasági szereplő az uniós piacon általa forgalmazott
valamennyi érintett robbanóanyag tekintetében kiigazító intéz
kedést hoz.

(3)
A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendel
kezésre álló adatot, különösen az érintett robbanóanyag azono
sításához szükséges adatokat, a robbanóanyag származási helyét
és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a
meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,
és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és
szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi
aktusokat a 49. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyek egészségének és biztonságának védelmével, illetve
a vagyon vagy a környezet védelmével kapcsolatos, kellően
indokolt, rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 49. cikk
(4) bekezdésében említett eljárás keretében azonnal alkalma
zandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.
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45. cikk

47. cikk

Az alaki megfelelés hiánya

A felhatalmazás gyakorlása

(1)
A 42. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadá
sára.

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen
irányelv 23. cikkét megsértve tüntették fel;

(2)
A Bizottság a 46. cikkben említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt
évre szól 2014. április 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelen
tést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parla
ment vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb
három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felha
talmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival
megegyező időtartamra.

b) a CE-jelölést nem tüntették fel;

c) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a
szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – a
23. cikket megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

f) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos;

g) az 5. cikk (5) bekezdésében, illetve a 7. cikk (3) bekezdé
sében említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy
hiányosan tüntették fel;

h) az 5. vagy 7. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.

(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott robbanóanyag korlátozására vagy
betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forga
lomból történő kivonásáról.

(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavon
hatja a 46. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról
szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást.
A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép
hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfoga
dását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai
Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)
A 46. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem
emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett időtartam lejártát
megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az
Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

48. cikk
Végrehajtási jogi aktusok
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 11. cikk alkal
mazása, különösen a használandó mintadokumentumra vonat
kozó technikai rendelkezések meghatározása tekintetében.

7. FEJEZET
ÁTRUHÁZOTT

ÉS

VÉGREHAJTÁSI
BIZOTTSÁG

HATÁSKÖRÖK

ÉS

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (3) bekezdésében
említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

46. cikk
Átruházott hatáskörök

49. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 47. cikkel össz
hangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az I.
mellékletnek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-aján
lásokhoz való hozzáigazítása érdekében történő módosítására
vonatkozóan.

Bizottsági eljárás
(1)
A Bizottságot a polgári felhasználású robbanóanyagok
bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értel
mében vett bizottságnak minősül.
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(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(4)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak
5. cikkével.
(5)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott
konzultációt ír elő.
A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizs
gálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.
8. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2014.3.29.

52. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 2. cikk 2.,
7–13. és 15–24. pontjának, a 3–10. cikknek, a 14. cikk (1)
bekezdésének, a 15. és 16. cikknek, a 20. cikk a) pontja i.
alpontjának, a 21–27. cikknek, a 28. cikk (1)–(4), (6), (7),
(10) és (11) bekezdésének, a 29–45., 50. és 51. cikknek, vala
mint a III. és IV. mellékletnek. Ezen intézkedések szövegét hala
déktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják az intézkedéseket, azokban
hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihir
detésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A rendelkezé
seknek 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 hivat
kozásként kell értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat
formáját a tagállamok határozzák meg.

50. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi
megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések
esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.
A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.
51. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)
A tagállamok nem akadályozzák meg az olyan robbanó
anyag forgalmazását, amely megfelel a 93/15/EGK irányelvnek,
és már 2016. április 20. előtt forgalomba hozták.
(2)
A 93/15/EGK irányelv értelmében kibocsátott tanúsítvá
nyok ezen irányelv értelmében érvényesek.
(3)
A polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és
nyomon követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi
irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló, 2008. április
4-i 2008/43/EK bizottsági irányelv (1) továbbra is alkalmazandó
mindaddig, amíg az ezen irányelv 15. cikke értelmében elfoga
dott intézkedések annak helyébe nem lépnek.
(1) HL L 94., 2008.4.5., 8. o.

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.

53. cikk
Hatályon kívül helyezés
Az V. melléklet A. részében felsorolt rendeletekkel módosított
93/15/EGK irányelv és a 2004/57/EK irányelv 2016. április 20án hatályát veszti, az V. melléklet B. részében meghatározott, az
irányelvek nemzeti jogba való átültetésére és az irányelvek alkal
mazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötele
zettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozásokat erre
az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellék
letben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

54. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket, a 2. cikk 1., 3–6. és 14. pontját, a 11., a 12. és
13. cikket, a 14. cikk (2) bekezdését, a 17–19. cikket, a 20. cikk
a) pontjának ii–iv. alpontját és b) pontját, a 28. cikk (5), (8) és
(9) bekezdését, a 46., 47., 48. és 49. cikket, valamint az I., II., V.
és VI. mellékletet 2016. április 20-tól kell alkalmazni.
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55. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

HU
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I. MELLÉKLET
A VONATKOZÓ ENSZ-AJÁNLÁSOKBAN PIROTECHNIKAI TÁRGYNAK VAGY LŐSZERNEK MINŐSÜLŐ ESZKÖZÖK
UN-szám

Megnevezés és leírás

Osztály/Alosztály

Glosszárium (csak tájékoztatásul)

G. csoport
0009

Lőszer, gyújtó hatású,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.2 G

Lőszer
Gyűjtőfogalom, elsősorban katonai felhasználású eszközökre
vonatkozik, azaz valamennyi típusú bombára, gránátra, raké
tára, aknára, lövedékre és egyéb hasonló eszközre.
Lőszer, gyújtóhatású
Gyújtóanyagot tartalmazó lőszer. Amennyiben a gyújtóanyag
maga nem robbanóanyag, akkor a lőszer a következő alkotó
részekből is tartalmaz egyet vagy többet: hajtótöltet gyutaccsal
és indítótöltettel; gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.

0010

Lőszer, gyújtó hatású,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.3 G

Lásd a 0009-es UN számot.

0015

Lőszer, füstképző,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.2 G

Lőszer, füstképző

0016

Lőszer, füstképző,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.3 G

Lásd a 0015-ös UN számot.

0018

Lőszer, könnyeztető
hatású, robbanó-, kidobóvagy hajtótöltettel

1.2 G

Lőszer, könnyeztető hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöl
tettel

0019

Lőszer, könnyeztető
hatású, robbanó-, kidobóvagy hajtótöltettel

1.3 G

Lásd a 0018-as UN számot.

0039

Bombák,
villanófénytöltettel

1.2 G

Bombák

Villanófénypatronok

1.1 G

0049

Olyan lőszerek, amelyek füstképző anyagokat tartalmaznak.
Amennyiben a füstképző anyag maga nem robbanóanyag,
akkor a lőszer a következő alkotórészekből is tartalmaz
egyet vagy többet: hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel;
gyújtók robbanó- vagy kidobótöltettel.

Könnyeztető anyagot tartalmazó lőszerek. Olyan lőszerek,
amelyek könnyeztető anyagot tartalmaznak. A következő
alkotórészekből is tartalmaznak egyet vagy többet: pirotech
nikai anyag; hajtótöltet gyutaccsal és indítótöltettel; gyújtók
robbanó- vagy kidobótöltettel.

Ezek olyan robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket légi
járművekről dobnak le, hogy rövid ideig ható, intenzív fény
forrásul szolgáljanak fényképészeti célokra. Villanóanyagtöltetet tartalmaznak.
Villanófénypatronok
Ezek a tárgyak házból, gyújtóelemből és villanóporkészletből
állnak. Minden alkotórész egyetlen, kilövésre kész tárggyá van
egyesítve.

0050

Villanófénypatronok

1.3 G

Lásd a 0049-es UN számot.

0054

Jelzőpatronok

1.3 G

Jelzőpatronok
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más
jeleket adjanak jelzőpisztolyból vagy egyéb eszközből kilőve.
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Megnevezés és leírás

Gyújtózsinór

Osztály/Alosztály

1.4G

Glosszárium (csak tájékoztatásul)

Gyújtózsinór
Ez a tárgy vagy fekete lőporral vagy más, gyorsan égő piro
technikai keverékkel bevont textilszálakból készül, amely
szálak hajlékony tömlőben vannak, vagy fekete lőporbélből
áll, amely hajlékony szövött textilburkolattal van körülvéve.
A gyújtózsinór teljes hosszúsága mentén előrehaladó nyílt
lánggal ég, és a gyújtás átvitelére használatos valamely gyújtó
készüléktől töltetre vagy gyújtószerkezetre.

0092

Világítótestek, földi

1.3 G

Világítótestek Ezek a tárgyak pirotechnikai anyagot tartalmaz
nak, és a földön megvilágításra, jelzésre, megjelölésre vagy
figyelmeztetésre használatosak.

0093

Világítótestek, légi

1.3 G

Lásd a 0092-es UN számot.

0101

Gyújtó, nem robbanó

1.3 G

Gyújtó (Fuse/Fuze)
Bár e két szó eredete azonos (a francia fusée, fusil), és gyakran
úgy tartják, hogy csak az írásmódjuk különbözik, érdemes
fenntartani azt az egyezményes értelmezést, amely szerint a
„fuse” szó (gyújtózsinór) zsinórszerű gyújtóeszközt jelent, míg
a „fuze” szó (gyutacs) jelentése: lőszerben használt eszköz,
amely mechanikai, elektromos, kémiai vagy hidrosztatikus
összetevőket foglal magában, amelyek célja a robbantó vagy
gyújtóláncban a deflagráció vagy robbanás kiváltása.
Pillanatgyújtók, nem robbanó (quickmatch)
Ezek a tárgyak pamutszálakból állnak, amelyek fekete lőporral
vannak impregnálva (quickmatch). Nyílt lánggal égnek, és tűzi
játéktestek stb. gyújtóláncaiban kerülnek alkalmazásra.

0103

Gyújtó, gyutacs, cső
formájú, fémmel burkolt

1.4G

Lőszer, világító hatású,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.2 G

0191

Jelzőtestek, kézi

1.4 G

Jelzés céljából tervezett eszköz.

0192

Vasúti durrantyúk

1.1 G

Lásd a 0191-es UN számot.

0194

Vészjelzők, tengeri

1.1 G

Lásd a 0191-es UN számot.

0195

Vészjelzők, tengeri

1.3 G

Lásd a 0191-es UN számot.

0196

Füstjelzők

1.1 G

Lásd a 0191-es UN számot.

0197

Füstjelzők

1.4 G

Lásd a 0191-es UN számot.

0212

Nyomjelzők lőszerekhez

1.3 G

Nyomjelzők lőszerekhez

0171

Gyújtó, gyutacs, cső formájú, fémmel burkolt
Deflagráló robbanóanyagot tartalmazó fémcsőből álló eszköz.
Lőszer, világító hatású, robbanó-, kidobó- vagy hajtótöltettel
vagy anélkül
Olyan lőszerek, amelyek intenzív fényforrásként szolgálhatnak
valamely terület megvilágítására. A fogalom tartalmazza a vilá
gítógránátokat és világítólövedékeket, valamint a világítóbom
bákat és a célmegjelölő bombákat is.

Ezek olyan zárt tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartal
maznak, és arra szolgálnak, hogy a lövedékek röppályáját
láthatóvá tegyék.
0254

Lőszer, világító hatású,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.3 G

Lásd a 0171-es UN számot.
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0297

Lőszer, világító hatású,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.4G

Lásd a 0254-es UN számot.

0299

Bombák,
villanófénytöltettel

1.3 G

Lásd a 0039-es UN számot.

0300

Lőszer, gyújtó hatású,
robbanó-, kidobó- vagy
hajtótöltettel vagy anélkül

1.4G

Lásd a 0009-es UN számot.

0301

Lőszer, könnyeztető
hatású, robbanó-,
kidobótöltettel

1.4 G

Lásd a 0018-as UN számot.

0303

Lőszer, füstképző,
robbanó- vagy
kidobótöltettel vagy
anélkül

1.4 G

Lásd a 0015-ös UN számot.

0306

Nyomjelzők lőszerekhez

1.4 G

Lásd a 0212-es UN számot.

0312

Jelzőpatronok

1.4G

Jelzőpatronok
Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más
jeleket adjanak jelzőpisztolyból vagy egyéb eszközből kilőve.

0313

Füstjelzők

1.2 G

Lásd a 0195-ös UN számot.

0318

Gránátok, gyakorló, kézivagy fegyvergránátok

1.3 G

Gránátok, gyakorló, kézi- vagy fegyvergránátok

Gyutacscsövek,
gyutacsszelencék

1.3 G

0320

Gyutacscsövek,
gyutacsszelencék

1.4 G

Lásd a 0319-es UN számot.

0333

Tűzijátéktestek

1.1 G

Tűzijátéktestek

0319

Kézből történő hajításra vagy fegyverből való kilövésre szol
gálnak. Magában foglal gyakorlógránátot, kézi- vagy fegyverg
ránátot.
Gyutacscsövek, gyutacsszelencék
Primer robbanóanyagból és deflagráló robbanóanyagból, pl.
fekete lőporból álló kiegészítő töltetet tartalmazó tárgyak. A
lövegekhez való lövedék hüvelyében levő töltet indításához
használják.

Olyan pirotechnikai tárgyak, amelyek szórakoztatási célokra
használatosak.
0334

Tűzijátéktestek

1.2 G

Lásd a 0333-as UN számot.

0335

Tűzijátéktestek

1.3 G

Lásd a 0333-as UN számot.

0336

Tűzijátéktestek

1.4 G

Lásd a 0333-as UN számot.

0362

Gyakorlólőszer

1.4G

Gyakorlólőszer
Olyan lőszer, amely nem tartalmaz fő robbanótöltetet, de
tartalmaz szétvető- vagy kidobótöltetet. A lőszer rendszerint
gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz.

0363

Próbalőszer

1.4G

Próbalőszer
Olyan lőszer, amely pirotechnikai anyagot tartalmaz, és új
lőszer, fegyverrész vagy fegyverrendszer működőképességének
és hatásosságának vizsgálatára való.

0372

Gránátok, gyakorló, kézivagy fegyvergránátok

1.2 G

Lásd a 0318-as UN számot.
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0373

Jelzőtestek, kézi

1.4 S

Lásd a 0191-es UN számot.

0403

Világítótestek, légi

1.4 G

Lásd a 0092-es UN számot.

0418

Világítótestek, földi

1.2 G

Lásd a 0092-es UN számot.

0419

Világítótestek, földi

1.1 G

Lásd a 0092-es UN számot.

0420

Világítótestek, légi

1.1 G

Lásd a 0092-es UN számot.

0421

Világítótestek, légi

1.2 G

Lásd a 0092-es UN számot.

0424

Lövedékek, inert,
nyomjelzővel

1.3 G

Lövedékek

0425

Lövedékek, inert,
nyomjelzővel

1.4 G

Lásd a 0424-es UN számot.

0428

Pirotechnikai tárgyak
műszaki célokra

1.1 G

Pirotechnikai tárgyak műszaki célokra

0429

Pirotechnikai tárgyak
műszaki célokra

1.2 G

Lásd a 0428-as UN számot.

0430

Pirotechnikai tárgyak
műszaki célokra

1.3 G

Lásd a 0428-as UN számot.

0431

Pirotechnikai tárgyak
műszaki célokra

1.4 G

Lásd a 0428-as UN számot.

0434

Lövedékek, robbanóvagy kidobótöltettel

1.2 G

Lövedékek

0435

Lövedékek, robbanóvagy kidobótöltettel

1.4 G

Lásd a 0434-es UN számot.

0452

Gránátok, gyakorló, kézivagy fegyvergránátok

1.4 G

Lásd a 0372-es UN számot.

0487

Füstjelzők

1.3 G

Lásd a 0194-es UN számot.

0488

Gyakorlólőszer

1.3 G

Gyakorlólőszer

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket
ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más kézifegy
verből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel vagy anélkül,
tartalmazhatnak szétvető- vagy kidobótöltetet vagy robbanó
töltetet. A meghatározás magában foglalja a következőket:
lövedék, inert, nyomjelzővel lövedék szétvető- vagy kidobótöl
tettel; lövedék robbanótöltettel.

Olyan tárgyak, amelyek pirotechnikai anyagot tartalmaznak, és
műszaki célokra használatosak, pl. hőfejlesztésre, gázfejlesz
tésre vagy színházi hatások elérésére. A meghatározás nem
tartalmazza a következő, e jegyzékben külön felsorolt eszkö
zöket: mindenféle lőszer; jelzőpatronok; kábelvágó szerkezet
robbanóanyaggal; tűzijátéktestek; világítótestek, légi; világító
testek, földi; kioldószerkezetek, robbanóanyag-tartalmúak;
robbanószegecsek; jelzőtestek, kézi; vészjelzők; vasúti durran
tyúk; füstjelzők.

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket
ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más kézifegy
verből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel vagy anélkül,
tartalmazhatnak szétvető- vagy kidobótöltetet vagy robbanó
töltetet. A meghatározás magában foglalja a következőket:
lövedék, inert, nyomjelzővel; lövedék szétvető- vagy kidobó
töltettel; lövedék robbanótöltettel.

Olyan lőszer, amely nem tartalmaz fő robbanótöltetet, de
tartalmaz szétvető- vagy kidobótöltetet. A lőszer rendszerint
gyutacsot és hajtótöltetet is tartalmaz. A meghatározás nem
tartalmazza a következő, e jegyzékben külön felsorolt eszkö
zöket: gyakorlógránátok.
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0492

Vasúti durrantyúk

1.3 G

Lásd a 0194-es UN számot.

0493

Vasúti durrantyúk

1.4 G

Lásd a 0194-es UN számot.

0503

Légzsákfelfúvók, vagy
légzsákmodul, vagy
biztonságiöv előfeszítők

1.4G

0110

Gránátok, gyakorló, kézivagy fegyvergránátok

1.4 S

Lásd a 0318-as UN számot.

0193

Vasúti durrantyúk

1.4 S

Lásd a 0194-es UN számot.

0337

Tűzijátéktestek

1.4 S

Lásd a 0334-es UN számot.

0345

Lövedékek, inert,
nyomjelzővel

1.4S

Lövedékek

0376

Gyutacscsövek,
gyutacsszelencék

1.4 S

Lásd a 0319-es UN számot.

0404

Világítótestek, légi

1.4 S

Lásd a 0092-es UN számot.

0405

Jelzőpatronok

1.4S

Jelzőpatronok

S. csoport

Olyan tárgyak, mint pl. a gránátok vagy golyók, amelyeket
ágyúból vagy más lövegből, puskákból vagy más kézifegy
verből lőnek ki. Lehetnek inertek, nyomjelzővel vagy anélkül,
tartalmazhatnak szétvető- vagy kidobótöltetet vagy robbanó
töltetet.

Ezek a tárgyak arra valók, hogy színes fényjeleket vagy más
jeleket adjanak jelzőpisztolyból vagy egyéb eszközből kilőve.
0432

Pirotechnikai tárgyak
műszaki célokra

1.4 S
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II. MELLÉKLET
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
I.

Általános követelmények

1.

Minden robbanóanyagot úgy kell megtervezni, gyártani és szállítani, hogy használata során a lehető legkisebb
kockázatot jelentse az emberi életre és egészségre, és a szokásos, előrelátható feltételek között – különös tekintettel
a biztonsági előírásokra és normákra – megelőzze a vagyontárgyak és a környezet károsodását.

2.

A lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében minden robbanóanyagnak meg kell felelnie a
gyártó által meghatározott teljesítményjellemzőknek.

3.

Minden robbanóanyagot úgy kell megtervezni és gyártani, hogy hulladék formájában a megfelelő műszaki eljárások
alkalmazásával a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezetre.

II.

Különleges követelmények

1.

Legalább a következő információkat és tulajdonságokat kell – amennyiben releváns – tekintetbe venni vagy megvizs
gálni:
a) a tervezés és a jellemző tulajdonságok, beleértve a kémiai összetételt, a homogenitás fokát és adott esetben a
méreteket és a szemcsenagyság eloszlását;
b) a robbanóanyag fizikai és kémiai stabilitása minden olyan környezeti feltétel között, amelynek ki lehet téve;
c) ütésre és dörzsölésre való érzékenység;
d) az egyes összetevők összeférhetősége, fizikai és kémiai stabilitásukra tekintettel;
e) a robbanóanyag kémiai tisztasága;
f)

a robbanóanyag vízálló képessége, amennyiben párás vagy nedves körülmények közötti felhasználásra szánják, és
amennyiben biztonságára vagy megbízhatóságára a víz kedvezőtlen hatást gyakorolhat;

g) alacsony vagy magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség, amennyiben a robbanóanyagot hőmérsékleti
körülmények közötti tárolásra és felhasználásra szánják, és biztonságára vagy megbízhatóságára a robbanóanyag
egészének vagy egy összetevőjének hűtése vagy hevítése kedvezőtlen hatást gyakorolhat;
h) a robbanóanyag alkalmassága veszélyes környezetben (például sújtólég, forró tömegek) történő felhasználásra,
amennyiben ilyen körülmények közötti felhasználásra szánják;
i)

biztonsági jellemzők a korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy gyulladás megelőzésére;

j)

a megfelelő elhelyezés és működés a robbanóanyag rendeltetésszerű használata során;

k) megfelelő utasítások, és amennyiben szükséges, jelölések a biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és
megsemmisítésre vonatkozóan;
l)

a robbanóanyagnak, csomagolásának vagy más összetevőjének a tárolás alatt, a gyártó által meghatározott
felhasználhatósági idő lejártáig bekövetkező elváltozásokkal szembeni ellenálló képessége;

m) a robbanóanyag megbízható és biztonságos működéséhez szükséges összes eszköz és kellék meghatározása.
2.

Minden robbanóanyagot valósághű körülmények között kell vizsgálni. Amennyiben ez laboratóriumban nem lehet
séges, a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani, amilyenek között a robbanóanyagot használni
fogják.

3.

A robbanóanyagok csoportjaival szemben támasztott követelmények:

3.1. A robbanóanyagok a következő követelményeknek is megfelelnek:
a) a gyújtás javasolt módszerének biztosítania kell a robbanóanyagok biztonságos, megbízható és teljes robbanását,
illetve amennyiben szükséges, elégését. A fekete lőpor esetében az elégés képességét kell ellenőrizni;
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b) a töltényes robbanóanyagok esetében a robbanásnak biztonságosan és megbízhatóan kell végigfutnia a tölteteken;
c) a föld alatti használatra szánt robbanóanyagok által termelt füst csak olyan mennyiségben tartalmazhat szénmonoxidot, nitrózus gázokat, más gázokat, gőzöket és lebegő szilárd részecskéket, hogy azok a szokásos üzemi
körülmények között ne károsítsák az egészséget.
3.2. A robbanó gyújtózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok, valamint lökéshullámcsövek a következő követel
ményeknek is megfelelnek:
a) a gyújtózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok, valamint lökéshullámcsövek burkolatának megfelelő mecha
nikai szilárdsággal kell rendelkeznie, és megfelelően védenie kell a robbanóanyag-töltetet a szokásos mechanikai
hatásoktól;
b) a biztonsági gyújtózsinór égésidejének paramétereit meg kell adni, és megbízhatóan be kell tartani;
c) a robbanó gyújtózsinóroknak alkalmasnak kell lenniük a megbízható gyújtásra, elégséges gyújtóképességgel kell
rendelkezniük, és a tárolás tekintetében még különleges környezeti viszonyok között is meg kell felelniük a
követelményeknek.
3.3. A gyutacsok (beleértve a késleltető gyutacsokat) a következő követelményeknek is megfelelnek:
a) a gyutacsoknak mindenféle előre látható felhasználási körülmény között megbízhatóan kell gyújtaniuk azt a
robbanóanyagot, amelynek indításához tervezték őket;
b) a robbanó gyújtózsinórok késleltetői megbízhatóan legyenek indíthatók;
c) a gyújtóképességet a nedvesség nem befolyásolhatja hátrányosan;
d) a késleltetett gyutacs késleltetési idejének annyira egyformának kell lennie, hogy biztosítsa az egymást követő
fokozatok közötti késleltetési idők átfedése valószínűségének elhanyagolhatóságát;
e) az elektromos gyutacsok elektromos jellemzőit (pl. a robbanást nem okozó feszültség, ellenállás) a csomagoláson
fel kell tüntetni;
f) az elektromos gyutacsok vezetékeinek, rendeltetésüket figyelembe véve, megfelelő szigeteléssel és mechanikus
szilárdsággal kell rendelkezniük, beleértve a gyutacsokhoz való rögzítést.
3.4. A hajtóanyagok és rakéta-hajtóanyagok a következő követelményeknek is megfelelnek:
a) ezek az anyagok a rendeltetésszerű használat során nem robbanhatnak fel;
b) amennyiben szükséges, a hajtóanyagokat (pl. a nitrocellulóz alapúakat) bomlás ellen védeni kell;
c) a préselt vagy öntött formájú szilárd rakéta-hajtóanyagok nem tartalmazhatnak nem szándékolt, működésükre
veszélyes hatást gyakorló repedéseket vagy gázbuborékokat.
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III. MELLÉKLET
A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
B. MODUL
EU-típusvizsgálat
1.

Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet
megvizsgálja a robbanóanyag műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a robbanóanyag műszaki
tervezése megfelel ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2.

Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a robbanóanyag megfelelő műszaki tervezését a műszaki
dokumentáció és a 3. pontban említett alátámasztó bizonyítékok vizsgálata, valamint a teljes terméknek (a gyártási
típus és a tervezési típus kombinációjának) a tervezett termelést képviselő valamely mintadarabjának vizsgálata révén.

3.

A gyártó az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen, általa megválasztott bejelentett szervezethez nyújtja be.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe és, amennyiben a kérelmező meghatalmazott képviselője nyújtja be, az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a robbanó
anyag megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az
értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a robbanóanyag tervét, gyártását és működését. A
műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:
i. a robbanóanyag általános leírása;
ii. az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
iii. a robbanóanyag e rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és
magyarázatok;
iv. a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat
nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket ezen irányelv alapvető biztonsági követel
ményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A
csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy
mely részeket alkalmazták;
v. az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei;
vi. a vizsgálati jegyzőkönyvek;
d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is
kérhet, ha ez a vizsgálati program elvégzéséhez szükséges;
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizo
nyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált
szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartal
maznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati
laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4.

A bejelentett szervezet:
A robbanóanyag esetében:
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4.1. megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a műszaki tervezés megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot.
A mintadarab(ok) esetében:
4.2. ellenőrzi, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, továbbá megállapítja,
melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek
megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal
összhangban terveztek meg;
4.3. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy
döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkal
mazta;
4.4. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a
vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott megoldások –
beleértve az alkalmazott egyéb vonatkozó műszaki előírásokban szereplőket is – teljesítik-e ezen irányelv megfelelő
alapvető biztonsági követelményeit;
4.5. megállapodik a gyártóval a vizsgálatok és tesztek elvégzésének helyszínéről.
5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban vállalt tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés
– részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv az érintett robbanóanyagra alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett
szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és
címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges
adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján
értékelni lehet, hogy a gyártott robbanóanyag megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az
üzemelés közbeni ellenőrzést.
Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet vissza
utasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a
kérelmezőt.

7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozó
dik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a
bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a robbanóanyagnak az ezen irányelvben
szereplő alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelőségét vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az
ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényel
nek.

8.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő
hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok
és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az ilyen, általa visszautasított, visszavont,
felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá
kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett szer
vezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány
mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó
műszaki dokumentációt.
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A gyártó a robbanóanyag forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok
számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, vala
mint a műszaki dokumentációt.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9.
pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
C2. MODUL
A belső gyártásellenőrzésen és a véletlenszerű időközönként végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló
típusmegfelelőség
1.

A belső gyártásellenőrzésen és véletlenszerű időközönként végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfe
lelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és a 4. pontban megállapított
kötelezettségeknek, továbbá saját felelősségére biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó robbanóanyagok
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó
követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa, hogy a gyártott robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak
és ezen irányelv követelményeinek.

3.

Termékellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet a robbanóanyagra irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellen
őrzése érdekében a szervezet által meghatározott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet,
figyelembe véve többek között a robbanóanyagok technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. A beje
lentett szervezet által a forgalomba hozatal előtt a helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell
vizsgálni, és el kell rajta végezni a harmonizált szabványok vonatkozó részeiben meghatározott megfelelő vizs
gálatokat és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak
ellenőrzése érdekében, hogy a robbanóanyag megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen
irányelv vonatkozó követelményeinek. Abban az esetben, ha a minta nem felel meg az elfogadható minőségi
szintnek, a bejelentett szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.
Az alkalmazandó elfogadási mintavételezési eljárás célja annak meghatározása, hogy a robbanóanyag gyártási eljárása
elvégezhető-e az elfogadható határértékeken belül, a robbanóanyag megfelelőségének biztosítása érdekében.
A gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a gyártási eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azonosító
számát.

4.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó az ezen irányelvben előírtak szerint minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel
az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelménye
inek.
4.2. A gyártó a robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
D. MODUL
A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség

1.

A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része,
amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típus
nak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
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Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett robba
nóanyagok gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából, és a gyártót a 4. pontban meghatározott módon
felügyelik.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett robbanóanyagokkal kapcsolatban kérelmezi minő
ségbiztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe és, amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett robbanóanyag-kategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban
leírt típusnak, és ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szol
gáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri
ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érde
kében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a
szükséges vizsgálatokat a termék ezen irányelv követelményeinek való megfelelésének biztosítása tekintetében.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
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3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a
raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási nyilvántartások, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok
és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is készít.
5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést és – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet
felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
6.

A gyártó a robbanóanyag forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven át a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa
visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minő
ségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.
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Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
E. MODUL
A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség

1.

A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típus
nak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett robba
nóanyagok végső ellenőrzése és tesztelése céljából; és a gyártót a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett robbanóanyagokkal kapcsolatban kérelmezi minő
ségbiztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe és, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett robbanóanyag-kategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a robbanóanyagok megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban
leírt típusnak és ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségbiztosítási célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget
illetően;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok,
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
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A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri
ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érde
kében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a
szükséges vizsgálatokat a termék ezen irányelv követelményeinek való megfelelésének biztosítása tekintetében.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a
raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási nyilvántartások, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok
és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is készít.
5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést és – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet
felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
6.

A gyártó a robbanóanyag forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven át a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.
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Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa
visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minőségbiztosítási rendszerek
általa kiadott jóváhagyásáról.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
F. MODUL
Termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség

1.

A termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget
tesz a 2., 5.1. és a 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá saját felelősségére biztosítja és kijelenti, hogy
a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, szóban forgó robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati
tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa, hogy a gyártott robbanóanyagok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak
és ezen irányelv követelményeinek.

3.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése
érdekében, hogy a robbanóanyagok megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak,
továbbá a jogalkotási aktus megfelelő követelményeinek.
A robbanóanyagok megfelelő követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó
választása szerint vagy a 4. pontban leírtak szerinti vizsgálatokkal és tesztekkel, vagy az 5. pontban meghatározott
módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a robbanóanyagokat.

4.

A megfelelőség ellenőrzése minden egyes termék vizsgálatával és tesztelésével

4.1. Minden robbanóanyagot egyenként vizsgálnak meg, és a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban meghatározott
megfelelő vizsgálatokat és/vagy ezekkel egyenértékű, egyéb vonatkozó műszaki előírásokat meghatározó vizsgála
tokat végeznek el rajtuk annak érdekében, hogy az EU-típusjóváhagyási tanúsítványban leírt, jóváhagyott típusnak és
ezen irányelv követelményeinek való megfelelőségüket ellenőrizzék. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett
bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott robbanóanyagon feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi.
5.

A megfelelőség statisztikai ellenőrzése

5.1. A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási folyamat és annak nyomon
követése biztosítsa az egyes gyártott tételek homogenitását, továbbá robbanóanyagait homogén tételek formájában
nyújtja be ellenőrzésre.
5.2. Minden tételből véletlenszerű mintát kell venni. A mintában lévő valamennyi robbanóanyagot egyenként kell
megvizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban előírt megfelelő vizsgálatokat
és/vagy más vonatkozó műszaki előírásokban előírt, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzésére, hogy
megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek,
továbbá hogy megállapítsák, hogy a tétel elfogadható vagy visszautasítandó. Ilyen harmonizált szabvány hiányában
az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
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5.3. Ha a tételt elfogadják, a tételbe tartozó valamennyi robbanóanyagot jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve azokat a
mintába tartozó robbanóanyagokat, amelyekről megállapították, hogy nem feleltek meg a vizsgálatokon.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott robbanóanyagon feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.
5.4. Ha egy tételt visszautasítanak, a bejelentett szervezet vagy az illetékes hatóság megfelelő intézkedéseket hoz a tétel
forgalomba hozatalának megakadályozása érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket gyakran visszautasítják, a
bejelentett szervezet felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket hozhat.
6.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

6.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon feltünteti a CE-jelölést és – a 3. pontban említett bejelentett szervezet
felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
jóváhagyott típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
6.2. A gyártó a robbanóanyag mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyag-típust, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
A gyártó – a 3. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát is feltüntetheti a terméken.
Ha a bejelentett szervezet beleegyezik, a gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a
gyártási folyamat során feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a robbanóanyagokon.
7.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek,
amennyiben ez szerepel a megbízásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártók 2. és 5.1.
pontban említett kötelezettségeit.
G. MODUL
Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

1.

Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a
2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti,
hogy az érintett – a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – robbanóanyag megfelel ezen irányelv rá
alkalmazandó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció

2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt, és a 4. pontban említett bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja. A
dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a robbanóanyag megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és
tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalma
zandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a robbanóanyag tervét,
gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartal
mazza:
a) a robbanóanyag általános leírása;
b) az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c) a robbanóanyag e rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magya
rázatok;
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d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkal
mazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket ezen irányelv alapvető követelményeinek teljesítése
érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott
harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; és
f) a vizsgálati jegyzőkönyvek.
2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a termék forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi.
3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott robbanóanyagnak ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

4.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó harmonizált szabványokban
megállapított megfelelő vizsgálatokat és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel
egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő
vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott robbanóanyagon feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.

5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan robbanóanyagon elhelyezi a CE-jelölést és – a 4. pontban említett bejelentett szervezet
felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelmé
nyeinek.
5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a robbanóanyag forgalomba hozatala után tíz évig a
nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a robbanóanyagot,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
6.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2.2. és az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatal
mazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
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IV. MELLÉKLET
(XXXX. sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (1)
1. … szám (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a termék nyomon követhetőségét lehetővé tevő azonosító):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
7. A …. bejelentett szervezet (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése, és a következő bizonyítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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V. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája
(az 53. cikkben említettek szerint)
A Tanács 93/15/EGK irányelve
(HL L 121., 1993.5.15., 20. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK
rendelete
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Csak a II. melléklet 13. pontja

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK
rendelete
(HL L 87., 2009.3.31., 109. o.)

Csak a melléklet 2.2. pontja

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU
rendelete
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

Csak a 26. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A Bizottság 2004/57/EK irányelve
(HL L 127., 2004.4.29., 73. o.)

B. RÉSZ
A nemzeti jogba való átültetésre és az alkalmazásra előírt határidők
(az 53. cikkben említettek szerint)
Irányelv

Az átültetés határideje

Az alkalmazás kezdete

93/15/EGK (9., 10., 11., 12., 13. és
14. cikk)

1993. szeptember 30.

1993. szeptember 30.

93/15/EGK (összes többi cikk)

1994. június 30.

1995. január 1.

2004/57/EK

2004. december 31.

2005. január 31.
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VI. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
A 93/15/EGK irányelv

A 2004/57/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

2. cikk (3)–(6), (8), (13) és (14) bekez
dés

—

2. cikk (2), (7), (9)–(12) és (15)–(24)
bekezdés

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk

2. cikk, (2) bekezdés

4. cikk

2. cikk, (3) bekezdés

22. cikk

3. cikk

4. cikk és 5. cikk (1) bekezdés

—

5. cikk (2)–(8) bekezdés

—

6. cikk

—

7. cikk

—

8. cikk

—

9. cikk
10. cikk

4. cikk, (1) bekezdés

19. cikk

4. cikk, (2) bekezdés

—

5. cikk

43. cikk (3) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

20. cikk

—

21. cikk

—

24–27. cikk

6. cikk, (2) bekezdés

28–40. cikk

7. cikk, (1) bekezdés

22. és 23. cikk

7. cikk, (2) bekezdés

22. cikk

7. cikk, (3) bekezdés

22. cikk

—

41. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

42. és 44. cikk

8. cikk, (2) bekezdés

43. cikk

8. cikk, (3) bekezdés

45. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

—

9. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés
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A 93/15/EGK irányelv
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A 2004/57/EK irányelv

Ez az irányelv

9. cikk, (5) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

9. cikk, (6) bekezdés

11. cikk, (6) bekezdés

9. cikk, (7) bekezdés

11. cikk, (5) bekezdés

9. cikk, (8) bekezdés

11. cikk, (7) bekezdés

9. cikk, (9) bekezdés

11. cikk, (8) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

11. cikk

13. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (1) bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés

49. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

—

13. cikk, (3) bekezdés

46. és 47. cikk

—

48. cikk

13. cikk, (4) bekezdés

49. cikk, (2)–(5) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

46. és 47. cikk

14. cikk, első bekezdés

16. cikk

14. cikk, második bekezdés

15. cikk, (1) és (4) bekezdés

14. cikk, harmadik bekezdés

15. cikk, (2) és (4) bekezdés

14. cikk, negyedik kezdés

15. cikk, (3) bekezdés

15. cikk

—

16. cikk

17. cikk

17. cikk

50. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

51. és 52. cikk

—

53. cikk

—

54. cikk

20. cikk

55. cikk
1. cikk

—

2. cikk

—

3. cikk

—

4. cikk

—

5. cikk

—

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

—
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A 2004/57/EK irányelv

Ez az irányelv

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

28. cikk

IV. melléklet

22. cikk

—

IV. melléklet

—

V. melléklet

—

VI. melléklet
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/29/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról
(átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

parlamenti és tanácsi határozat (6) közös elveket és refe
renciarendelkezéseket írt elő, amelyeket ágazati jogszabá
lyokban kívánatos alkalmazni annak érdekében, hogy
egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok felülvizsgála
tához és átdolgozásához. A 2009/105/EK irányelvet
hozzá kell igazítani az említett határozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(4)

Ezen irányelv hatálya az Unió piacán újonnan forga
lomba hozott egyszerű nyomástartó edényekre, azaz
vagy valamely Unióban letelepedett gyártó által készített
új egyszerű nyomástartó edényekre, vagy a harmadik
országból behozott – új vagy használt – egyszerű
nyomástartó edényekre terjed ki.

(5)

Ezen irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi
formájára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(6)

Az egyszerű nyomástartó edények szivárgásából vagy
töréséből eredő veszélyek tekintetében a tagállamoknak
gondoskodniuk kell saját területükön a személyek egész
ségének és biztonságának védelméről, valamint a háziál
latok és a vagyontárgyak védelméről.

(7)

A közérdek – úgymint a személyek egészsége és bizton
sága, valamint a háziállatok és a vagyontárgyak – magas
szintű védelmének elősegítése, továbbá az uniós piacon
megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében a
gazdasági szereplőknek az értékesítési láncban betöltött
szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk az
egyszerű nyomástartó edények ezen irányelvnek való
megfeleléséért.

(8)

Az értékesítési és forgalmazási láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan egyszerű nyomástartó edényeket forgal
mazzon, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. Az
egyes gazdasági szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz
tartozó kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell
elosztani az értékesítési és a forgalmazási láncban.

(9)

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
végfelhasználók közötti kommunikáció elősegítése érde
kében a tagállamok ösztönözniük kell a gazdasági szerep
lőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett internetes
elérhetőségüket is adják meg.

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

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

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

(2)

(3)

Az egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szep
tember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelven (3) lényeges módosításokat hajtottak végre (4).
Mivel most további módosításokra kerül sor, az említett
irányelvet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (5) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés
általános elveit.

A termékek forgalomba hozatalának közös keret
rendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai

(1) HL C 27., 2009.2.3., 41. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 264., 2009.10.8., 12. o. A 2009/105/EK irányelv az egyszerű
nyomástartó edényekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelíté
séről szóló, 1987. június 25-i 87/404/EGK tanácsi irányelv
(HL L 220., 1987.8.8., 48. o.) kodifikált változata.
(4) Lásd az V. melléklet A. részét.
(5) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(6) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
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(10)

Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyár
tási eljárásról, a gyártó van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy az egyszerű nyomástartó edényeken elvégezze a
megfelelőségértékelési eljárást. A megfelelőségértékelésnek
ezért kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell
maradnia.

(11)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő egyszerű nyomástartó edények
megfeleljenek ennek az irányelvnek és különösen arról,
hogy a gyártók ezeken az egyszerű nyomástartó
edényeken a megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat
elvégezzék. Rendelkezéseket kell ezért hozni az impor
tőrök tekintetében annak biztosítására, hogy az általuk
forgalomba hozott egyszerű nyomástartó edények
megfeleljenek az ebben az irányelvben előírt követelmé
nyeknek, továbbá azért, hogy ne hozzanak forgalomba
olyan egyszerű nyomástartó edényeket, amelyek ezen
követelményeknek nem felelnek meg, vagy kockázatot
jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni továbbá az impor
tőrök tekintetében annak ellenőrzésére is, hogy a
megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték, illetve hogy
termékjelölés és a gyártók által elkészített dokumentáció
az illetékes nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából
rendelkezésre áll.

(12)

Amikor egy egyszerű nyomástartó edényt forgalomba
hoznak, minden importőrnek fel kell tüntetnie az
egyszerű nyomástartó edényen a nevét, bejegyzett keres
kedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és postai kapcso
lattartási címét. Kivételekről kell rendelkezni arra az
esetre, ha az egyszerű nyomástartó edény jellegéből
adódóan ez nem lehetséges.

(13)

A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott
egyszerű nyomástartó edényt a forgalmazó forgalmazza,
és megfelelő gondossággal kell eljárnia, hogy az egyszerű
nyomástartó edényt olyan módon kezelje, hogy az ne
befolyásolja hátrányosan az egyszerű nyomástartó edény
megfelelését.

(14)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egyszerű nyomástartó
edényt, illetve azt olyan módon módosítja, hogy az befo
lyásolja az ezen irányelvnek való megfelelést, gyártónak
kell tekinteni, és vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezett
ségeket.

(15)

A forgalmazókat és importőröket, mivel helyileg közel
vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti
hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel
kell készíteni az aktív részvételre oly módon, hogy
rendelkezésükre bocsátják az adott egyszerű nyomástartó
edénnyel kapcsolatban az összes szükséges információt.

(16)

Az egyszerű nyomástartó edény teljes értékesítési láncot
átfogó nyomonkövethetőségének biztosítása egyszerűbbé
és hatékonyabbá teszi a piacfelügyelet. A hatékony
nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti
hatóságok feladatait a nem megfelelő egyszerű nyomás
tartó edényeket forgalmazó gazdasági szereplők visszakö
vetésében. Az egyéb gazdasági szereplők azonosításához
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ezen irányelv által előírt információk tárolása esetén nem
követelhető meg a gazdasági szereplőtől, hogy ezeket az
információkat olyan egyéb gazdasági szereplők tekinte
tében aktualizálja, amelyek a szóban forgó gazdasági
szereplő számára egyszerű nyomástartó edényt szállítot
tak, illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági
szereplő egyszerű nyomástartó edényt szállított.
(17)

Ennek az irányelvnek az alapvető biztonsági követelmé
nyek megfogalmazására kell korlátozódnia. Az említett
követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelés
megkönnyítése érdekében azon egyszerű nyomástartó
edényeket, amelyek megfelelnek az európai szabványosí
tásról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően elfoga
dott harmonizált szabványoknak, az ezen követelmé
nyekre vonatkozó részletes műszaki leírások elkészíté
sénél megfelelőnek kell tekinteni.

(18)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.

(19)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a
piacon forgalmazott egyszerű nyomástartó edények
megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek,
megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A
768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárá
sokra különböző modulokat határoz meg, amelyek köre
– az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint
arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszi
gorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia biztosí
tása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat ezen modulok közül
kell kiválasztani.

(20)

A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell
teniük, amelyben megadják az ezen irányelvben
információt arról, hogy az egyszerű nyomástartó
megfelel ezen irányelvnek és az egyéb vonatkozó
harmonizációs jogszabályoknak.

(21)

Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés biztosítása érdekében az alkalmazandó
uniós jogi aktusok meghatározásához szükséges informá
ciót egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendel
kezésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat az egyes vonatkozó megfelelő
ségi nyilatkozatokból összeállított dokumentáció is lehet.

(22)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre
irányuló eljárás egészének látható végeredménye az
egyszerű nyomástartó edény megfelelőségét jelző CE-jelö
lés. A CE-jelölésre és a CE-jelölés más jelölésekhez való

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

készí
előírt
edény
uniós
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viszonyára irányadó általános elveket a 765/2008/EK
rendelet határozza meg. A CE-jelölés feltüntetésére vonat
kozó szabályokat ebben az irányelvben kell megálla
pítani.
(23)

A vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek való
megfelelést ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében,
hogy a végfelhasználók és harmadik személyek hatékony
védelmet élvezzenek.

(24)

Az ebben az irányelvben előírt megfelelőségértékelési
eljárások megfelelőségértékelő szervezetek közreműkö
dését igénylik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

(25)

A tapasztalat azt mutatja, hogy azon, a 2009/105/EK
irányelvben meghatározott kritériumok, amelyeket a
megfelelőségértékelő szervezeteknek a Bizottsághoz való
bejelentésük céljából teljesíteniük kell, nem elégségesek
annak biztosításához, hogy a bejelentett szervezetek az
egész Unióban egységesen magas szintű teljesítményt
nyújtsanak. Mindazonáltal alapvető fontosságú, hogy
valamennyi bejelentett szervezet azonos színvonalon és
tisztességes versenyfeltételek mellett lássa el feladatait.
Ezért kötelező követelményeket kell megállapítani azokra
a megfelelőségértékelő szervezetekre, amelyek megfelelő
ségértékelési szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják
jelentetni magukat.

(26)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja
a harmonizált szabványokban rögzített kritériumok telje
sítését, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel az ebben
az irányelvben rögzített vonatkozó követelményeknek.

(27)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának
biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a
bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és
felügyeletében részt vevő egyéb szervezetekre vonatko
zóan szintén követelményeket kell előírni.

(28)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvető
eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek szakmai
alkalmasságának ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából ezt
is alkalmazni kell.

(29)

A nemzeti hatóságoknak a megfelelőségértékelő szerve
zetek műszaki szaktudásának igazolása céljából Uniószerte előnyben kell részesíteniük a 765/2008/EK
rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsítványokba vetett
bizalom szükséges szintjét biztosító – átlátható akkredi
tálást. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik
meg, hogy rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz,
hogy maguk végezzék el ezt az értékelést. Ebben az
esetben az elvégzett értékelések megfelelő szintű hiteles
ségének a többi nemzeti hatóság felé való biztosítása
érdekében a nemzeti hatóságoknak be kell nyújtaniuk a
Bizottság és a többi tagállam számára a szükséges igazoló
dokumentumot, amely igazolja az értékelt megfelelő
ségértékelő szervezetek vonatkozó szabályozási követel
ményeknek való megfelelését.

L 96/47

(30)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. Az uniós piacon forgalomba hozandó
egyszerű nyomástartó edényekre előírt védelmi szint
megóvása érdekében alapvető fontosságú, hogy a
megfelelőségértékelési feladatok ellátását illetően az alvál
lalkozók és leányvállalatok megfeleljenek ugyanazoknak a
követelményeknek, mint a bejelentett szervezetek. Ezért
fontos, hogy a bejelentendő szervezetek szakmai alkal
masságának és teljesítményének értékelése, valamint a
már bejelentett szervezetek ellenőrzése az alvállalkozók
és leányvállalatok által végzett tevékenységekre is kiter
jedjen.

(31)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen hozzá kell igazítani azt az új tech
nológiákhoz az online bejelentés lehetővé tétele érdeké
ben.

(32)

Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek szakmai alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy
aggályok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkez
denék működésüket.

(33)

A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(34)

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
az egyszerű nyomástartó edényekre is alkalmazandók. Ez
az irányelv nem gátolhatja a tagállamokat abban a válasz
tásban, hogy mely illetékes hatóságot bízzák meg ezen
feladatok ellátásával.

(35)

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy az egyszerű nyomástartó
edények csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha
megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és ésszerűen
előrelátható feltételek mellett történő használat esetén
nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát.
Az egyszerű nyomástartó edényeket csak ésszerűen előre
látható használati feltételek esetén – azaz ha a használat
jogszerű és kiszámítható emberi viselkedés eredménye –
kell úgy tekinteni, hogy nem felelnek meg az ezen irány
elvben meghatározott alapvető biztonsági követelmé
nyeknek.
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(36)

(37)
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A 2009/105/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik
védintézkedési eljárásról, amely lehetővé teszi a Bizottság
számára, hogy megvizsgálja azon intézkedések megalapo
zottságát, amelyeket valamely tagállam az általa nem
megfelelőnek ítélt, egyszerű nyomástartó edényekkel
szemben hozott. Az átláthatóság javítása és az eljárási
idő csökkentése érdekében javítani kell a hatályos
védintézkedési eljáráson azzal a céllal, hogy azt hatéko
nyabbá tegyék, és igénybe vegyék a tagállamok szakértel
mét.
A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan egyszerű nyomástartó edényekre
irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot
jelentenek az emberi egészségre vagy biztonságra, illetve
a háziállatokra vagy a vagyontárgyakra. Lehetővé kell
tenni továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a
megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve az ilyen
egyszerű nyomástartó edényeket illetően már korábbi
szakaszban fel tudjanak lépni.

(38)

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

(39)

Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköre
inek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mecha
nizmusok szabályainak és általános elveinek megállapítá
sáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően kell
gyakorolni.

(40)

A bejelentés követelményeinek nem vagy már nem
megfelelő bejelentett szervezetek tekintetében a bejelentő
tagállamot a szükséges kiigazító intézkedések meghoza
talára felszólító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a
tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(41)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberi
egészségre vagy biztonságra, illetve a közérdek védel
mének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő
megfelelő egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó
végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor.

(42)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi
aktusokat kell elfogadnia, ha az emberi egészségre és
biztonságra, vagy a háziállatokra vagy vagyontárgyakra
kockázatot jelentő megfelelő egyszerű nyomástartó
edényekkel összefüggésben felmerülő, kellően indokolt
esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

(43)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelvvel
létrehozott bizottság hasznos szerepet tölthet be az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos, olyan ügyeknek a

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök, vagy egy
tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabályzatával
összhangban.

(44)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó kérdések megvizsgálá
sakor – a végrehajtás és a jogsértések kivételével –,
azaz bizottsági szakértői csoport keretében, az Európai
Parlamentet a meglévő gyakorlatnak megfelelően az
összes információval és dokumentációval el kell látni,
valamint – adott esetben – meg kell hívni az ilyen
ülésekre.

(45)

Azt, hogy indokoltak-e az egyes tagállamok által a nem
megfelelő egyszerű nyomástartó edények tekintetében
hozott intézkedések, a Bizottságnak végrehajtási jogi
aktusok révén, és – tekintetbe véve ezen intézkedések
sajátos jellegét – a 182/2011/EU rendelet alkalmazása
nélkül eljárva kell meghatároznia.

(46)

A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az
ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti jogszabályok
rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szank
ciókra vonatkozóan, és biztosítaniuk kell e szabályok
végrehajtását. Az előírt szankcióknak hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(47)

Olyan, ésszerű átmeneti intézkedésekről kell rendelkezni,
amelyek lehetővé teszik a 2009/105/EK irányelvnek
megfelelően, az ezen irányelvet átültető nemzeti intézke
dések alkalmazásának kezdő időpontjáig már forgalomba
hozott egyszerű nyomástartó edények forgalmazható
ságát és üzemeltethetőségét, további termékkövetel
ménynek való megfelelés szükségessége nélkül. Ezért a
forgalmazók számára lehetővé kell tenni, hogy az ezen
irányelvet átültető nemzeti intézkedések alkalmazásának
kezdő időpontjáig rendelkezésre bocsássák a már forga
lomba hozott egyszerű nyomástartó edényeket, azaz a
már a forgalmazási láncban található készletet.

(48)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen annak biztosítását,
hogy a forgalomban lévő egyszerű nyomástartó edények
teljesítsék a személyek egészsége és biztonsága, valamint
a háziállatok és a vagyontárgyak védelmének magas
szintjéhez szükséges követelményeket, valamint a belső
piac működésének garantálását, a tagállamok nem tudják
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban
annak terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvaló
sítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidia
ritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt
arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(49)

Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
lényegesen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következik.
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Ez az irányelv nem érinti az V. melléklet B. részében
meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő
átültetésére vonatkozó határidőkkel és alkalmazásának
kezdő időpontjával kapcsolatos tagállami kötelezettsége
ket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

L 96/49

b) a kifejezetten hajókba és repülőgépekbe történő beépítésre
vagy azok meghajtására szánt edények;
c) a tűzoltó készülékek.
2. cikk
Fogalommeghatározások

1. FEJEZET

Ezen irányelv alkalmazásában:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály
(1)
Ezen irányelv hatálya a következő tulajdonságokkal
rendelkező, sorozatban gyártott, egyszerű nyomástartó
edényekre (a továbbiakban: az edények) terjed ki:

a) az edények hegesztettek, 0,5 bart meghaladó belső
túlnyomás elviselésére és levegő vagy nitrogén tárolására
szántak, és nem arra szántak, hogy tűz érje őket;

1. „forgalmazás”: egy edénynek kereskedelmi tevékenység
keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy
használat céljára az uniós piacon, akár ellenérték fejében,
akár ingyenesen;
2. „forgalomba hozatal”: egy edény első alkalommal történő
forgalmazása az uniós piacon;
3. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely edényt gyárt, illetve terveztet vagy gyártat, és ezt az
edényt saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

b) a nyomással igénybevett edény ellenállásához hozzájáruló
alkatrészek és szerelvények vagy ötvözetlen minőségi acélból
vagy ötvözetlen alumíniumból, illetve öregedésálló alumíni
umötvözetből készültek;

4. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki egy gyártótól
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott
feladatok céljából a nevében eljárjon;

c) az edény a következő elemek egyikéből áll:

5. „importőr”: az Unióban letelepedett, bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból
származó edényt hoz forgalomba az uniós piacon;

i. egy kör keresztmetszetű, kifelé domború és/vagy sík fene
kekkel lezárt hengeres részből, a hengeres résszel azonos
forgástengelyű fenekekkel lezárva;

6. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importőrtől külön
böző természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban,
aki az edényt forgalmazza;

ii. két, azonos forgástengelyű domború fenékből;
7. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr és a forgalmazó;
d) az edény legnagyobb üzemi nyomása legfeljebb 30 bar és az
edény nyomásának és térfogatának a szorzata (PS × V) legfel
jebb 10 000 bar × liter;

e) a legkisebb üzemi hőmérséklet nem alacsonyabb – 50 °C-nál,
és a legnagyobb üzemi hőmérséklet acélból készült edények
esetében nem magasabb 300 °C-nál, alumíniumból vagy
alumíniumötvözetből készült edények esetében pedig
100 °C-nál.

(2)

Ezen irányelve hatálya nem terjed ki az alábbiakra:

a) a kifejezetten nukleáris használatra szánt edények, amelyek
meghibásodása esetén radioaktív anyag szabadulhat ki;

8. „műszaki leírás”: az edény által teljesítendő műszaki köve
telményeket ismertető dokumentum;
9. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;
10. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pont
jában meghatározott akkreditálás;
11. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikke 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló
testület;
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12. „megfelelőségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja az edény
nyel kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt alapvető bizton
sági követelmények teljesülését;

2014.3.29.

2. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

6. cikk
13. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsí
tást és ellenőrzést – végző szervezet;
14. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető edény visszavétele;
15. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze az edény forgalmazását
az értékesítési láncban;
16. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós
jogszabály;
17. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy az
edény megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós
harmonizációs jogszabályokban rögzített követelmények
nek.
3. cikk
Forgalmazás és üzembe helyezés
(1)
A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést
annak biztosítása érdekében, hogy az edényeket csak akkor
lehessen forgalmazni és üzembe helyezni, ha megfelelő telepítés
és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén
megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.
(2)
Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a tagállamoknak
azt a jogát, hogy előírják azokat a követelményeket, amelyeket
szükségesnek tartanak a munkavállalók védelmének biztosítá
sára az edények használata során, amennyiben ez nem jár az
edényekre ezen irányelvben meghatározott jellemzők módosítá
sával.

A gyártók kötelezettségei
(1)
Olyan edények forgalomba hozatalakor, amelyek PS × V
szorzata meghaladja az 50 bar × liter értéket, a gyártók bizto
sítják, hogy az edények tervezése és gyártása az I. mellékletben
előírt alapvető biztonsági követelményekkel összhangban
történt.

Olyan edények forgalomba hozatalakor, amelyek PS × V szor
zata legfeljebb 50 bar × liter, a gyártók biztosítják, hogy az
edények tervezése és gyártása valamely tagállam helyes mérnöki
gyakorlatával összhangban történt.

(2)
Olyan edények esetében, amelyek PS × V szorzata
meghaladja az 50 bar × liter értéket, a gyártók elkészítik a II.
mellékletben említett műszaki dokumentációt, és elvégzik vagy
elvégeztetik a 13. cikk szerinti megfelelőségértékelési eljárást.

Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy egy
olyan edény, amelynek PS × V szorzata meghaladja az 50
bar × liter értéket, megfelel az alkalmazandó követelményeknek,
a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltün
tetik a terméken a CE-jelölést és a III. melléklet 1. pontjában
előírt feliratokat.

A gyártók biztosítják, hogy olyan edényeken, amelyek PS × V
szorzata legfeljebb 50 bar × liter, fel legyenek tüntetve a III.
melléklet 1. pontjában előírt feliratok.

(3)
A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot az edény forgalomba hozatalát követően 10
évig megőrzik.

4. cikk
Alapvető követelmények
(1)
Azon edényeknek, amelyek PS × V szorzata meghaladja
az 50 bar × liter értéket, meg kell felelniük az I. mellékletben
meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek.
(2)
Azon edényeket, amelyek PS × V szorzata legfeljebb 50
bar × liter, valamely tagállam helyes mérnöki gyakorlatával össz
hangban kell tervezni és gyártani.
5. cikk
Szabad mozgás
A tagállamok nem akadályozhatják meg területükön olyan
edények forgalmazását és üzembe helyezését, amelyek
megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni az edény tervezésének és
jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok
vagy egyéb műszaki leírások változásait, amelyek alapján az
edény megfelelőségét megállapították.

Ha az edény jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, a
gyártók a végfelhasználók egészségének és biztonságának
védelme érdekében elvégzik a forgalmazott edény mintavizsgála
tát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség
esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő
termékekről, és a nem megfelelő edények visszahívásáról, vala
mint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen
nyomonkövetési intézkedésről.
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(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott
edényeken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám.

b) az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az adott
hatóságnak az edény megfelelőségének igazolásához szük
séges összes információt és dokumentációt;

(6)
A gyártók az edényen feltüntetik nevüket, bejegyzett
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a
postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Címként
egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba
lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügye
leti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a meghatalmazott képviselő megbízatása körébe tartozó
edények jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett
intézkedések kapcsán.

(7)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy az edényhez az
érintett tagállam által meghatározott módon a végfelhasználók
által könnyen érthető nyelven mellékeljék a III. melléklet 2.
pontjában említett használati utasítást és biztonsági tájékoztatót.
Az ilyen használati utasításnak és biztonsági tájékoztatónak,
illetve a jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értel
mezhetőnek kell lennie.

8. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök kizárólag megfelelő edényeket hozhatnak
forgalomba.

(8)
Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott edény nem felel
meg ezen irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó
edény megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító
intézkedéseket, az edényt adott esetben kivonják a forgalomból
vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben az edény kockázatot
jelent, a gyártók erről – és különösen a megfelelés hiányának
és a meghozott kiigazító intézkedések részleteiről – haladékta
lanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait,
amelyekben a szóban forgó edényt forgalmazták.

(2)
Olyan edény forgalomba hozatalát megelőzően, amely
PS × V szorzata meghaladja az 50 bar × litert, az importőrök
meggyőződnek róla, hogy a gyártó elvégezte a 13. cikkben
említett megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla,
hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, az edényen
fel van tüntetve a CE-jelölés és a III. melléklet 1. pontjában előírt
feliratok, és mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, továbbá
arról, hogy a gyártó megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.

(9)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják az edény ezen irányelvnek való megfelelőségének igazo
lásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formá
tumú információt és dokumentációt. A gyártók az említett
hatóság kérésére együttműködnek vele minden olyan intézkedés
terén, melyeket az általuk forgalomba hozott edények jelentette
kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy egy olyan edény, amely PS × V szorzata meghaladja az 50
bar × litert, nem felel meg az I. mellékletben előírt alapvető
biztonsági követelményeknek, az edényt nem hozza forga
lomba, amíg megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben az
edény kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót,
valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

7. cikk

Olyan edény forgalomba hozatalát megelőzően, amely PS × V
szorzata legfeljebb 50 bar × liter, az importőrök meggyőződnek
róla, hogy az edények tervezése és gyártása valamelyik tagállam
helyes mérnöki gyakorlatával összhangban történt, az edényen
fel vannak tüntetve a III. melléklet 1.2. pontjában előírt felira
tok, és a gyártó megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.

Meghatalmazott képviselők
(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.
A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a
6. cikk (2) bekezdésében említett, műszaki dokumentáció elké
szítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalma
zott képviselő megbízatásának részét.
(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbíza
tásnak legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a
meghatalmazott képviselőnek:
a) az edény forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi és
a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentá
ciót;

(3)
Az importőrök az edényen, vagy ha ez nem lehetséges, az
edény kísérő dokumentációján feltüntetik nevüket, bejegyzett
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Az elérhető
séget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára
könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy az edényhez
mellékeljék a III. melléklet 2. pontjában említett használati
utasítást és biztonsági tájékoztatót az adott tagállam által
meghatározott, a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.
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(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg egy olyan edény,
amely PS × V szorzata meghaladja az 50 bar × litert, a felelős
ségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne
veszélyeztessék az I. mellékletben meghatározott alapvető
biztonsági követelményeknek való megfelelését.

(6)
Ha az edénnyel járó kockázatokra tekintettel indokolt, az
importőrök a végfelhasználók egészségének és biztonságának
védelme érdekében elvégzik a forgalmazott edények mintavizs
gálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség
esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő
termékekről, és az edények visszahívásáról, valamint folyama
tosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen intézkedésről.

(7)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott edény nem
felel meg ezen irányelvnek, azonnal meghozzák a szükséges
kiigazító intézkedéseket az edény megfelelőségének biztosítá
sára, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják.
Továbbá amennyiben az edény kockázatot jelent, az importőrők
erről – és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott
kiigazító intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják
azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a
szóban forgó edényt forgalmazták.

(8)
Olyan edények esetében, amely PS × V szorzata
meghaladja az 50 bar × litert, az importőrök az edény forga
lomba hozatalát követően a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok
számára 10 évig elérhetővé teszik az EU-megfelelőségi nyilat
kozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumen
táció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(9)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érhető nyelven
átadják az edény megfelelőségének igazolásához szükséges
összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt
és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére az importőrök
együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott edények
jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések
terén.

9. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
Edény forgalmazásakor a forgalmazók az ebben az irány
elvben előírt követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal
járnak el.

(2)
Olyan edény forgalmazását megelőzően, amelynek PS × V
szorzata meghaladja az 50 bar × litert, a forgalmazók ellen
őrzik, hogy az edényen fel vannak-e tüntetve a CE-jelölés és a
III. melléklet 1. pontjában előírt feliratok, mellékelték-e hozzá az
előírt dokumentációt és a III. melléklet 2. pontjában említett
használati utasítást és biztonsági tájékoztatót az edényt forgal
mazni szándékozó tagállam végfelhasználói által könnyen
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érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és az importőr
megfelelt-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk
(3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy egy olyan edény, amely PS × V szorzata meghaladja az 50
bar × litert, nem felel meg az I. mellékletben előírt alapvető
biztonsági követelményeknek, nem forgalmazhatja az edényt
mindaddig, amíg megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben
az edény kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a
gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságo
kat.
Olyan edény forgalmazását megelőzően, amely PS × V szorzata
legfeljebb 50 bar × liter, a forgalmazók ellenőrzik, hogy az
edényen fel vannak-e tüntetve a III. melléklet 1.2. pontjában
előírt feliratok, mellékelték-e hozzá a III. melléklet 2. pontjában
említett használati utasítást és biztonsági tájékoztatót az edényt
forgalmazni szándékozó tagállam végfelhasználói által könnyen
érthető nyelven, és hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a
6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdé
sében meghatározott követelményeknek.
(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg egy olyan edény,
amely PS × V szorzata meghaladja az 50 bar × litert, a felelős
ségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne
veszélyeztessék az I. mellékletben meghatározott alapvető
biztonsági követelményeknek való megfelelését.
(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott edény nem felel
meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szükséges
kiigazító intézkedéseket az edény megfelelőségének biztosítá
sára, az edényt adott esetben kivonják a forgalomból vagy
visszahívják. Továbbá, amennyiben az edény kockázatot jelent,
a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok ille
tékes nemzeti hatóságait, amelyekben az edényt forgalmazták,
részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.
(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott illetékes hatóság számára átadják az edény
megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott
vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt.
A forgalmazók az említett hatóság kérésére együttműködnek
vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forga
lomba hozott edény jelentette kockázatok kiküszöbölése érde
kében hoznak.
10. cikk
Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy edényt, illetve olyan módon
módosít egy már piaci forgalomba hozott edényt, ami befolyá
solja az edény ezen irányelvnek való megfelelését, ezen irányelv
alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a 6. cikkben a gyár
tókra előírt kötelezettségek terhelik.
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11. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfel
ügyeleti hatóságok felé a következőket:
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b) azon edények esetében, amelyek gyártása nem, vagy csak
részben felel meg a 12. cikkben említett harmonizált szab
ványoknak, a gyártónak vizsgálatra be kell nyújtania egy, a
teljes edény tervezett gyártását jól képviselő mintadarabot,
valamint az edény műszaki tervezése megfelelőségének vizs
gálatát és értékelését szolgáló műszaki dokumentációt és
alátámasztó bizonyítékokat (B modul – gyártási típus).

a) minden olyan gazdasági szereplőt, aki edényt szállított nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, akiknek ők szállítottak
edényt.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt informáci
ókat az edény hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk
történő szállítását követően 10 évig be kell tudni mutatniuk.

3. FEJEZET
OLYAN

EDÉNYEK MEGFELELŐSÉGE, AMELY PS
SZORZATA MEGHALADJA AZ 50 bar × litert

×

V

12. cikk
A megfelelőség vélelmezése olyan edények esetében,
amelyek PS × V szorzata meghaladja az 50 bar × litert
Azokról az edényekről, amelyek PS × V szorzata meghaladja az
50 bar × litert, és megfelelnek az olyan harmonizált szabvá
nyoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni
kell, hogy megfelelnek az említett szabványok vagy azok részei
által meghatározott, az I. mellékletben előírt alapvető biztonsági
követelményeknek.

13. cikk

(2)
Az edényeken a forgalomba hozatalt megelőzően a
következő eljárásokat kell elvégezni:

a) ha PS × V szorzata meghaladja a 3 000 bar × liter értéket, a
II. melléklet 2. pontjában meghatározott, belső gyártáselle
nőrzésen és az edény felügyelt vizsgálatán alapuló típusmeg
felelőség (C1 modul);

b) a gyártónak, saját belátása szerint, ha a termék PS × V szor
zata legfeljebb 3 000 bar × liter, de meghaladja a 200 bar ×
liter értéket, a következők bármelyikét:

i. a II. melléklet 2. pontjában meghatározott, belső gyártá
sellenőrzésen és az edény felügyelt vizsgálatán alapuló
típusmegfelelőség (C1 modul);

ii. a II. melléklet 3. pontjában meghatározott, belső gyártá
sellenőrzésen és az edények véletlenszerű időközönként
végzett felügyelt vizsgálatán alapuló típusmegfelelőség
(C2 modul).

c) a gyártó saját belátása szerint, ha a termék PS × V szorzata
legfeljebb 200 bar × liter, de meghaladja az 50 bar × liter
értéket, az alábbiak egyike:

Megfelelőségértékelési eljárások
(1)
Gyártásukat megelőzően azokon az edényeken, amelyek
PS × V szorzata meghaladja az 50 bar × litert, el kell végezni a
II. melléklet 1. pontjában meghatározott EU-típusvizsgálatot (Bmodul), a következők szerint:

a) a 12. cikkben említett harmonizált szabványokkal össz
hangban gyártott edények esetében a gyártó saját belátása
szerint a két következő mód egyikén:

i. az edény megfelelő műszaki tervezésének értékelése a
műszaki dokumentáció és az alátámasztó bizonyítékok
vizsgálata révén, a mintadarab vizsgálata nélkül (B
modul – tervezési típus);

i. a II. melléklet 2. pontjában meghatározott, belső gyártá
sellenőrzésen és az edény felügyelt vizsgálatán alapuló
típusmegfelelőség (C1 modul);

ii. a II. melléklet 4. pontjában meghatározott, belső gyártá
sellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (C modul).

(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett megfelelőségértékelési
eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat és levelezést azon
tagállam valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, ahol a beje
lentett szervezet székhelye van, vagy az e szervezet által elfoga
dott nyelven.

14. cikk
ii. az edény megfelelő műszaki tervezésének értékelése a
műszaki dokumentáció és az alátámasztó bizonyítékok
vizsgálata révén, valamint a teljes edény tervezett gyár
tását jól képviselő mintadarab vizsgálata (B modul – gyár
tási típus);

EU-megfelelőségi nyilatkozat
(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I.
mellékletben előírt alapvető biztonsági követelmények teljesül
tek.
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(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IV. mellék
letben foglalt mintának, felépítése tartalmazza a II. melléklet
vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folya
matosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell
fordítani az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyel
vekre, ahol az edényt forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3)
Amennyiben az edényre több olyan uniós jogi aktus
alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő,
minden ilyen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi
nyilatkozatot kell kiállítani. Ez a nyilatkozat tartalmazza az
érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük
hivatkozásait is.

2014.3.29.

4. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17. cikk
Bejelentés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak
azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen
irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségérté
kelési feladatok ellátására.
18. cikk
Bejelentő hatóságok

(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal az edény ezen irányelvben megállapított köve
telményeknek való megfelelőségéért.

15. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatá
rozott általános elvek vonatkoznak.

16. cikk
A CE-jelölés és a feliratok feltüntetésére vonatkozó
szabályok és feltételek
(1)
A CE-jelölést és a III. melléklet 1. pontjában említett
feliratokat az edényen vagy annak adattábláján jól láthatóan,
olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.

(2)
A CE-jelölést az edény forgalomba hozatala előtt kell
feltüntetni.

(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelősséget vállal a megfelelőségértékelő szervezetek értékelé
séhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és
végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért,
ideértve a 23. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is.
(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditáló testület végzi el azzal összhangban.
(3)
Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti
értékelést, bejelentést vagy felügyeletet átruházza vagy más
módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati
szervezet, akkor ezen szervezetnek jogi személynek kell lennie,
és értelemszerűen meg kell felelnie a 19. cikkben foglalt köve
telményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a
tevékenységeivel összefüggő felelősség kérdésének teljes körű
rendezéséről.
(4)
A bejelentő hatóság teljes felelősséget vállal a (3) bekez
désben említett szerv által elvégzett feladatokért.
19. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

(3)
A CE-jelölést a gyártásellenőrzési szakaszban részt vevő
bejelentett szervezet azonosító száma követi.

(1)
A bejelentő hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.

A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet,
vagy utasításai alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatalma
zott képviselője tünteti fel.

(2)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg és működtetik,
hogy biztosítva legyen tevékenységének objektivitása és pártat
lansága.

(4)
A CE-jelölést és a bejelentett szervezet azonosító számát
különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen
egyéb jelölés követheti.

(3)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személyek hozzanak meg.

(5)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.

2014.3.29.
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(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.
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tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelő
ségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függet
lenségét vagy feddhetetlenségét. Ez különösen érvényes a szak
tanácsadási szolgáltatásokra.

(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.

20. cikk

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányválla
lataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelő
ségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és
pártatlanságát.

A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.

(5)
A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben
érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő –
főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely
befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevé
kenységeik eredményét.

21. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára az I.
melléklet 3.2. pontja és a II. melléklet által elrendelt valamennyi
olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvég
zésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat
a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében
és felelősségi körében végzik el.

(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől vagy edénytől.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa
értékelt edény tervezésében, gyártásában, szállításában, összesze
relésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő
vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai
szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és
mentes az érdekütközésektől.

(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső
szintű vezetése és a megfelelőségértékelés elvégzéséért felelős
munkavállalója nem lehet annak az edénynek a tervezője, gyár
tója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasz
nálója vagy karbantartója, amelyet értékel, illetve ezen felek
képviselője. Ez nem zárja ki az olyan értékelt edények felhasz
nálását, amelyek a megfelelőségértékelő szervezet működéséhez
szükségesek, illetve az ilyen edények személyes célra történő
használatát sem.

A megfelelőségértékelő szervezet, ennek felső szintű vezetése és
a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem vehet részt
közvetlenül ezen edények tervezésében, gyártásában/kialakításá
ban, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használa
tában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen
tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt olyan

A megfelelőségértékelő szervezet – mindig, és minden egyes
megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan edényfajta
tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkezik a következők
kel:

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírásával, amelyekkel összhangban megfelelő
ségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és
megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal és
eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak
és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás mére
tét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás
szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének
fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjel
legét.

A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségér
tékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminiszt
rációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel,
továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.
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(7)
A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős
személyzet a következőkkel rendelkezik:

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

2014.3.29.

22. cikk
A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélel
mezni kell, hogy megfelel a 21. cikkben meghatározott köve
telményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szab
ványok kiterjednek az említett követelményekre.

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;
23. cikk
c) az I. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági köve
telmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, vala
mint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti
jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő isme
rete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(8)
Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint
annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző
munkavállalója pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelést végző munkavállalójának javadalmazása
nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok ered
ményétől.

(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.

(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely az I. melléklet 3.2. pontja és a II. melléklet
vagy az azt átültető nemzeti jogszabály rendelkezései alapján
ellátott feladataik végrehajtása során jutott birtokukba, kivéve
annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a szervezet
tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogokat tiszteletben kell
tartani.

(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkal
mazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a
bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységé, vagy
gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző
munkavállalójuk tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá általános
útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája eredmé
nyeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 21. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(3)
Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal
elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.

(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk az I. melléklet 3.2.
pontja és a II. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó
dokumentumokat.

24. cikk
Bejelentés iránti kérelem
(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.

(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelő
ségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy
modulok, és edény vagy edények leírását, amelyek tekintetében
a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá –
amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló testület által
kiállított akkreditációs tanúsítványt, mely tanúsítja, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 21. cikkben rögzített
követelményeket.

(3)
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet nem tud
akkreditációs tanúsítványt benyújtani, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, a 21. cikkben rögzített követelményeknek
való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.
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25. cikk

27. cikk

Bejelentési eljárás

A bejelentés változásai

(1)
A bejelentő hatóságok csak a 21. cikkben megállapított
követelményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.

(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget
a 21. cikkben meghatározott követelményeknek vagy elmu
lasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja,
felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően,
hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem
felelés, vagy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesí
teni a kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.
(3)
A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevé
kenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy modulokra
és az érintett edényre vagy edényekre vonatkozó részletes infor
mációkat, valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.
(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 24. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az
azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek
biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az
továbbra is megfeleljen a 21. cikkben megállapított követelmé
nyeknek.
(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.
Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.
(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.
26. cikk
Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája
(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.
A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.
28. cikk
A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása
(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban,
hogy a bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá
vonatkozó követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.
(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentett szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.
(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.
(4)
Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy beje
lentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget a bejelentése
alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a
bejelentés visszavonását is.
E végrehajtási jogi aktust a 39. cikk (2) bekezdésében említett
tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
29. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.
A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen
tartják.

(1)
A bejelentett szervezet a II. mellékletben előírt megfelelő
ségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségér
tékelést.
(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el.
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A megfelelőségértékelő szervezetek a vállalkozás méretét, azt az
ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az
adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási
folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét megfelelően figye
lembe véve végzik tevékenységüket.
Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk az edény
ezen irányelv követelményeinek való megfeleléséhez szükséges
szigorúság mértékét és a védelem szintjét.
(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a
gyártó nem teljesítette az I. mellékletben, a megfelelő harmoni
zált szabványokban vagy egyéb műszaki leírásokban megálla
pított alapvető biztonsági követelményeket, felszólítja a gyártót
a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki
megfelelőségi tanúsítványt.
(4)
Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy
edény már nem megfelelő, akkor felszólítja a gyártót a
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén
felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.
(5)
Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja
a tanúsítványt.
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(2)
A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az
ezen irányelv szerint bejelentett, ugyanazokra az edényekre
vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket
végző más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.
32. cikk
Tapasztalatcsere
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere szervezéséről.
33. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy a bejelentett szervezetek ágazati
csoportja vagy csoportjai formájában megfelelő koordináció és
együttműködés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett
szervezetek között, és az valóban működjön.
A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek
e csoport vagy csoportok munkájában.
5. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ
EDÉNYEK ELLENŐRZÉSE ÉS UNIÓS VÉDINTÉZKEDÉSI
ELJÁRÁS

30. cikk

34. cikk

Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő edények
ellenőrzése

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett szervezet döntése
ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.
31. cikk

Az ezen irányelv 1. cikkének hatálya alá tartozó edényekre a
765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint
16–29. cikke vonatkozik.

A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

35. cikk

(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:

A kockázatot jelentő edények kezelésére vonatkozó
nemzeti szintű eljárások

a) a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüg
gesztése vagy visszavonása;
b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés
hatályát vagy feltételeit;
c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi informá
ciókérés;
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ség, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a
tevékenységek alvállalkozásba adása.

(1)
Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges
indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá
tartozó edény kockázatot jelent a személyek egészségére vagy
biztonságára, illetve a háziállatokra vagy a vagyontárgyakra,
akkor elvégzik az érintett edény értékelését, amely kiterjed az
ezen irányelvben meghatározott összes vonatkozó követel
ményre. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges
módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Amennyiben az első bekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy az edény nem
felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelmények
nek, akkor haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági
szereplőt hogy előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével
arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító
intézkedéseket, hogy a pirotechnikai termék megfeleljen az emlí
tett követelményeknek, vagy hogy vonja ki az edényt a forga
lomból, vagy hívja vissza azt.
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A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg,
hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére,
akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az érté
kelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.
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(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.
(8)
A tagállamok gondoskodnak az adott edénnyel kapcso
latban a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan
meghozataláról, így például az edény forgalomból való kivoná
sáról.
36. cikk
Uniós védintézkedési eljárás

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott, érintett edény tekintetében.

(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés
második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügye
leti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést
meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott edény betiltására
vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivonására vagy
visszahívására.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő edény azonosításához szükséges adato
kat, az edény származási helyét, a megfelelés állítólagos
hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett
gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti ható
ságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők
egyike miatt következett-e be:

a) az edény nem felel meg az ezen irányelvben meghatározott,
az emberek egészségével és biztonságával, illetve a háziál
latok és a vagyontárgyak védelmével kapcsolatos követelmé
nyeknek; vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok hiányosságai.

(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett edény megfelelé
sének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – ameny
nyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel
– a kifogásaikról.

(1)
Amennyiben a 35. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és hatá
rozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő
gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.
(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik,
valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő edényt
kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a
nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam
visszavonja azt.
(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak
minősül, és az edény megfelelésének hiánya az ezen irányelv
35. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált
szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.
37. cikk
Megfelelő edények, amelyek kockázatot jelentenek
(1)
Amennyiben egy tagállam a 35. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár
egy edény megfelel ennek az irányelvnek, azonban mégis kocká
zatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a
háziállatokra vagy a vagyontárgyakra, akkor felszólítja az érin
tett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a
kockázat jellegével arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az
érintett edény a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen
kockázatot, vagy vonja ki az edényt a forgalomból vagy hívja
vissza azt.
(2)
A gazdasági szereplő az uniós piacon általa forgalmazott,
érintett edény tekintetében kiigazító intézkedést hoz.
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(3)
A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes
rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett edény azonosí
tásához szükséges adatokat, az edény származási helyét és érté
kesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a
meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,
és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és
szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi
aktusokat a 39. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.
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g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos;
h) a 6. cikk (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében
említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan
tüntették fel;
i) a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.
(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott edény korlátozására vagy betil
tására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból
történő kivonásáról.
6. FEJEZET

A személyek egészségének és biztonságának, illetve a háziállatok
vagy vagyontárgyak védelmével kapcsolatos, kellően indokolt,
sürgős esetekben a Bizottság a 39. cikk (4) bekezdésében emlí
tett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási
jogi aktusokat fogad el.

(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk
Bizottsági eljárás
(1)
A Bizottság munkáját az egyszerű nyomástartó
edényekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a
182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

38. cikk
Az alaki megfelelés hiánya
(1)
A 35. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen
irányelv 16. cikkét megsértve tüntették fel;

b) a CE-jelölést nem tüntették fel;

(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(4)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak
5. cikkével.
(5)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály szakértőkkel folytatott konzultá
ciót ír elő.

c) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a
szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – a
16. cikket megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;

A bizottság minden, az ezen irányelv alkalmazásával kapcso
latos olyan kérdést is megvizsgálhat, amelyet az eljárási szabály
zatával összhangban akár az elnök, akár egy tagállam képvise
lője vet fel.

d) a III. melléklet 1. pontjában említett feliratokat nem tüntették
fel, vagy a 16. cikket, illetve a III. melléklet 1. pontját
megsértve tüntették fel;

40. cikk

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi
megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos jogsértések esetén
büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.
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A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.
41. cikk
Átmeneti rendelkezések
A tagállamok nem akadályozhatják meg a 2009/105/EK
irányelv hatálya alá tartozó olyan edény forgalmazását és/vagy
üzembe helyezését, amely megfelel az említett irányelvnek, és
már 2016. április 20. előtt forgalomba hozták.
A 2009/105/EK irányelv értelmében elismert ellenőrző szerv
által kibocsátott tanúsítványok ezen irányelv értelmében érvé
nyesek.
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43. cikk
Hatályon kívül helyezés
A V. melléklet A. részében feltüntetett rendelettel módosított
2009/105/EK irányelv 2016. április 20-tól hatályát veszti, a
IIIB. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a
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 VI. mellék
letben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

42. cikk

44. cikk

Átültetés

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)
A tagállamok legkésőbb 2016. április 19-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikknek, a
6–41. cikknek, a II. mellékletnek és IV. mellékletnek megfelel
jenek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a
Bizottsággal.

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

Az 1., 3., 4. és 5. cikket, valamint az I. és III. mellékletet 2016.
április 20-tól kell alkalmazni.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. április 20-tól
kezdődően alkalmazzák.
Amikor tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó nyilat
kozatot is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigaz
gatási 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 közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.

45. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I. MELLÉKLET
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
1.

Anyagok
Az anyagokat az edények tervezett felhasználása és az 1.1–1.4. pontnak megfelelően kell megválasztani.

1.1.

Nyomás alatt álló részek
A nyomás alatt álló részek gyártásához felhasznált anyagok:
a) legyenek hegeszthetők;
b) legyenek alakíthatók és szívósak, hogy a legkisebb üzemi hőmérsékleten a törés ne okozzon sem szilánkos, sem
rideg típusú törést;
c) ne legyenek hajlamosak öregedésre.
Acéledények esetében az anyagoknak ezenkívül meg kell felelniük az 1.1.1. alpontban meghatározott követelmé
nyeknek, az alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült edények esetében az 1.1.2. alpontban meghatározott
követelményeknek.
Az anyagokhoz mellékelni kell az anyagok gyártója által kiállított műbizonylatot a III. melléklet 3.1. pontjának i)
alpontja szerint.

1.1.1. A c é l e d é n y e k
Az ötvözetlen minőségi acéloknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:
a) csillapított és normalizált vagy azzal egyenértékű állapotban szállítják;
b) az adagelemzés szerinti széntartalom 0,25 %-nál kevesebb, a kén- és foszfortartalom egyenként 0,05 %-nál
kevesebb;
c) a féltermék mechanikai tulajdonságai a következők:
i. az Rm,max legnagyobb szakítószilárdság 580 N/mm2 -nél kisebb;
ii. a szakadási nyúlás a következő:
ha a vizsgálati mintát a hengerlés irányával párhuzamosan veszik:
vastagság ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

vastagság < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %,

ha a vizsgálati mintát a hengerlés irányára merőlegesen veszik:
vastagság ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

vastagság < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %,

iii. a fajlagos hajítási szakítási energia KCV három hosszirányú vizsgálati mintára a legkisebb üzemi hőmérsék
leten nem kisebb, mint 35 J/cm2. A három érték közül legfeljebb egy lehet kevesebb, mint 35 J/cm2, de
legalább 25 J/cm2. Az edények gyártásához felhasználni szándékozott acélok esetében, ha a legkisebb üzemi
hőmérséklet –10 °C alatt van, és az edények falvastagsága öt mm-nél nagyobb, ezt a jellemzőt ellenőrizni
kell.
1.1.2. A l u m í n i u m e d é n y e k
Ötvözetlen alumínium esetében az alumíniumtartalomnak legalább 99,5 %-nak kell lennie, az 1. cikk (1) bekez
désének b) pontjában leírt ötvözetek megfelelően ellenállók a kristályközi korrózióval szemben a legnagyobb
üzemi hőmérsékleten.
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Ezenkívül az anyagok a következő követelményeknek felelnek meg:
a) lágyított állapotban szállítják;
b) a féltermékek mechanikai jellemzői a következők:
— az Rm,

max

legnagyobb szakítószilárdság legfeljebb 350 N/mm2,

— a szakadási nyúlás a következő:
— A ≥ 16 %, a hengerlés irányával párhuzamosan vett vizsgálati minta esetében,
— A ≥ 14 %, a hengerlés irányára merőlegesen vett vizsgálati minta esetében.
1.2.

Hegesztési anyagok
Az egyszerű nyomástartó edényeken, vagy azok gyártása során a hegesztésekhez felhasznált hegesztőanyag
megfelel a hegesztendő anyagoknak, és azokkal összeférhető.

1.3.

Az edény szilárdságához hozzájáruló tartozékok
A tartozékokat (pl. csavarok és anyák) az 1.1. alpontban meghatározott anyagból vagy más acélból, alumíniumból
vagy megfelelő alumíniumötvözetből kell készíteni, amely összeférhető a nyomástartó alkatrészek gyártásához
felhasznált anyagokkal.
Az utóbbi anyagoknak a legkisebb üzemi hőmérsékleten megfelelő szakadási nyúlása és hajítási szakítási energiája
van.

1.4.

Nyomással nem igénybevett részek
A hegesztett edények nyomással nem igénybe vett összes része olyan anyagból készül, amely összeférhető azoknak
az alkatrészeknek az anyagával, amelyekhez hozzáhegesztik.

2.

Az edény tervezése
a) A gyártó az edény tervezésekor meghatározza az edény felhasználási területét, és megválasztja:
i. a legkisebb üzemi hőmérsékletet, Tmin;
ii. a legnagyobb üzemi hőmérsékletet, Tmax;
iii. a legnagyobb üzemi nyomást, PS.
Ha azonban a választott legkisebb üzemi hőmérséklet –10 °C felett van, akkor az anyagok előírt minőségi
követelményeinek már –10 °C-on teljesülnek.
b) A gyártó figyelembe veszi a következő rendelkezéseket is:
i. az edények belső fala ellenőrizhető;
ii. az edények üríthetők;
iii. a mechanikai minőség rendeltetésszerű használat esetén fennmarad az edény tervezett élettartama alatt;
iv. az edény az előírt használatának a szem előtt tartásával kellően védett korrózió ellen;
c) A gyártó figyelembe veszi, hogy a tervezett használati feltételek mellett:
i. az edény nincs kitéve olyan igénybevételnek, amely csökkentheti a felhasználás biztonságát;
ii. a belső nyomás tartósan nem lépi túl a legnagyobb PS üzemi nyomást. Azonban rövid ideig legfeljebb 10 %os túllépés megengedett;
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d) A kör- és hosszvarratok teljesen áthegesztettek, vagy ezzel egyenértékű hatékonyságúak. A félgömb alakú
fenekek kivételével a konvex fenekek hengeres felületben végződnek.
2.1.

Falvastagság
Ha a PS × V szorzat értéke nem nagyobb, mint 3 000 bar × liter, akkor a gyártónak az edény falvastagságának a
meghatározásához a 2.1.1. és 2.1.2. alpontban leírt valamelyik módszert kell választania; ha a PS × V szorzat
értéke nagyobb, mint 3 000 bar × liter, vagy ha a legnagyobb üzemi hőmérséklet nagyobb, mint 100 °C, akkor az
edény falvastagságát a 2.1.1. pontban leírt módszerrel kell meghatározni.
A hengeres rész és a fenék tényleges falvastagsága azonban nem lehet kisebb, mint 2 mm acél edények esetében, és
nem lehet kisebb, mint 3 mm alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült edények esetében.

2.1.1. S z á m í t á s i m ó d s z e r
A nyomással igénybevett részek legkisebb vastagságát az igénybevétel nagyságára és a következő rendelkezésekre
tekintettel kell számítani:
a) a számításba vett méretezési nyomás nem kisebb, mint a választott legnagyobb PS üzemi nyomás;
b) a megengedhető általános membránfeszültség nem haladja meg a 0,6 ReT vagy 0,3 Rm közül a kisebb értéket. A
gyártó a megengedhető feszültség meghatározására az ReT és Rm anyaggyártó által szavatolt legkisebb értékét
használja.
Ha azonban az edény hengeres részén nem automatikus hegesztési eljárással készült, egy vagy több hosszvarrat
van, akkor az első bekezdésben meghatározott módon számított vastagságot 1,15-tel meg kell szorozni.
2.1.2. K í s é r l e t i m ó d s z e r
A falvastagságot úgy kell meghatározni, hogy az edény környezeti hőmérsékleten ellenálljon a legnagyobb üzemi
nyomás legalább ötszörösének úgy, hogy az állandó alakváltozási tényező a kerületen ne legyen több, mint 1 %.
(3)

Gyártási eljárás
Az edényeket a II. melléklet 2., 3. vagy 4. pontja szerint kell felépíteni és rajtuk gyártási ellenőrzést végezni.

3.1.

A szerkezeti elemek előkészítése
Az alkatrészek előkészítése (pl. alakítás, lesarkítás) nem okoz a felszínen hiányosságokat vagy repedéseket, és nem
változtatja meg a mechanikai jellemzőket, amelyek károsak lehetnek az edény biztonságára.

3.2.

Nyomással igénybevett részek hegesztése
A hegesztési varratok és a szomszédos zónák jellemzői hasonlók a hegesztett anyagéihoz, és mentesek felszíni vagy
belső hiányosságtól, amelyek károsak lehetnek az edények biztonságára.
A hegesztéseket képesített hegesztőnek vagy megfelelő szaktudású kezelő végzi, jóváhagyott hegesztési eljárás
szerint. Az ilyen jóváhagyó vagy minősítő vizsgálatokat elismert ellenőrző szervezet végzi.
A gyártó ezen kívül a gyártás közben megfelelő vizsgálatokkal, alkalmas eljárások felhasználásával biztosítja a
hegesztés egyenletes minőségét. Ezekről a vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

4.

Az edények üzembe helyezése
Az edényekhez mellékelni kell a gyártó által megfogalmazott, a III. melléklet 2. pontjában megállapított utasítást.
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II. MELLÉKLET
A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
1.

EU-típusvizsgálat (B Modul)

1.1.

Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében egy bejelentett szervezet
megvizsgálja az edény műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy az edény műszaki tervezése
megfelel az ebben az irányelvben meghatározott alkalmazandó követelményeknek.

1.2.

Az EU-típusvizsgálatot a 13. cikkben leírt következő módok egyike szerint kell elvégezni:
— az edény megfelelő műszaki tervezésének értékelése a műszaki dokumentáció és az 1.3. pontban említett
alátámasztó bizonyítékok vizsgálata révén, valamint a teljes edénynek (gyártási típusnak) a tervezett gyártást
jól képviselő mintadarabjának vizsgálata,
— az edény megfelelő műszaki tervezésének értékelése a műszaki dokumentáció és az 1.3. pontban említett
alátámasztó bizonyítékok vizsgálata révén, a mintaedény vizsgálata nélkül (tervezési típus).

1.3.

A gyártónak EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtania, amelyet ő
választ meg.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy az edény
megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elem
zését és értékelését.
A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából
szükséges mértékben – ismerteti az edény tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, ameny
nyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:
i. az edény általános leírása;
ii. a típus koncepcionális tervezési és gyártási rajzai, illetve az alkatrészek stb. vázlatai;
iii. az említett rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, beleértve az edény műkö
désének ismertetését;
iv. a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat
nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket a jogalkotási aktus alapvető biztonsági
követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is
ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell
tünteti, hogy mely részeket alkalmazták;
v. az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei;
vi. a vizsgálati jelentések;
vii. a III. melléklet 2. pontjában említett használati utasítások és biztonsági tájékoztató;
viii. egy dokumentum, amely leírja:
— a választott anyagokat,
— a választott hegesztési eljárásokat,
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— a választott ellenőrzéseket,
— az edény kialakítására vonatkozó egyéb részleteket;
d) adott esetben a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintaedényeket. A bejelentett szervezet további
mintaedényeket is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó
bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmo
nizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges,
tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizs
gálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki leírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.
Adott edénytípus megvizsgálásakor a műszaki dokumentáció a következőket is tartalmazza:
— a hegesztési műveletek és a hegesztők vagy kezelők megfelelő minősítésére vonatkozó tanúsítványok,
— az edény szilárdságához hozzájáruló alkatrészek gyártásában felhasznált anyagok műbizonylatai,
— jegyzőkönyv az elvégzett ellenőrzésekről és vizsgálatokról, vagy a javasolt ellenőrzések leírása.
1.4.

A bejelentett szervezet köteles:
Az edény tekintetében:

1.4.1. az edény megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálni a műszaki dokumentációt és az alátá
masztó bizonyítékot.
A mintaedény(ek) esetében:
1.4.2. ellenőrizni, hogy a mintaedénye(k) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, a szándéknak
megfelelő munkakörülmények között biztonságosan használható-e, és azonosítani a vonatkozó harmonizált szab
ványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, amelyeket az
egyéb vonatkozó műszaki leírásokkal összhangban terveztek;
1.4.3. elvégezni vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó
úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően
alkalmazta;
1.4.4. elvégezni a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a
vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazták, az egyéb vonatkozó műszaki leírá
sokat alkalmazó gyártó által elfogadott megoldások teljesítik-e ezen irányelv megfelelő alapvető biztonsági köve
telményeit;
1.4.5. megállapodni a gyártóval a az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínéről.
1.5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 1.4. ponttal összhangban vállalt tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e
jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

1.6.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsít
ványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit,
érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizs
gálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek
alapján értékelni lehet, hogy a gyártott edény megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az
üzemelés közbeni ellenőrzést. Megjelöli a tanúsítvány kiadásának a feltételeit, és mellékeli azokat a leírásokat és
rajzokat, amelyek a jóváhagyott típus azonosításához szükségesek.
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Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet vissza
utasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a
kérelmezőt.
1.7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájéko
zódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a
bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szerve
zetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja az edénynek ezen irányelv alapvető
biztonsági követelményeinek való megfelelőségét, vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módo
sítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

1.8.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő
hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok
és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az ilyen, általa visszautasított, visszavont,
felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá
kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett
szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsít
vány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó
műszaki dokumentációt.

1.9.

A gyártó az edény forgalomba hozatalát követő 10 éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az
EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a műszaki
dokumentációt.

1.10. A gyártó meghatalmazott képviselője benyújthatja az 1.3. pontban említett kérelmet, és eleget tehet az 1.7. és az
1.9. pontban meghatározott kötelezettségeknek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
2.

Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség és felügyelt edényvizsgálat (C1 Modul)

2.1.

A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség és felügyelt edényvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárás
azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2.2., a 2.3. és a 2.4. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá
biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó edény megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
eleget tesz ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2.2.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak
ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított edény megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen
irányelv rá vonatkozó követelményeinek.
A gyártás megkezdése előtt a gyártó az általa választott bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja az összes
szükséges információt, különös tekintettel az alábbiakra:
a) a műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a következőket:
— a hegesztési műveletek és a hegesztők vagy kezelők megfelelő minősítésére vonatkozó tanúsítványok,
— az edény szilárdságához hozzájáruló alkatrészek gyártásában felhasznált anyagok műbizonylatai,
— jegyzőkönyv az elvégzett ellenőrzésekről és vizsgálatokról.
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b) ellenőrzési dokumentum, amely leírja a gyártás során elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, az eljárások
leírásával és azok végrehajtásának gyakoriságával együtt;
c) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány.
2.3.

Edényellenőrzés

2.3.1. Minden egyes előállított edényen a bejelentett szervezet az alábbi pontokkal összhangban elvégzi a megfelelő
ellenőrzéseket és vizsgálatokat, hogy ellenőrizze az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv
követelményeinek való megfelelőségüket:
a) A gyártó az edényeit egységes tételekben mutatja be, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdeké
ben, hogy a gyártási eljárás mindegyik tétel egységességét biztosítsa.
b) Egy tétel ellenőrzésekor a bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy az edényeket a műszaki dokumentációval össz
hangban gyártották és ellenőrizték-e, és a tétel mindegyik edényen a méretezési nyomás 1,5-szeresének
megfelelő pH-nyomású víznyomáspróbát vagy azzal egyenértékű légnyomáspróbát végez, hogy a szilárdságát
ellenőrizze. A légnyomáspróba elvégzése előfeltételezi azt, hogy azon tagállam, ahol a próbát végzik, a vizsgálat
biztonsági eljárását engedélyezte.
c) A hegesztési varratok minőségellenőrzésére a bejelentett szervezet további vizsgálatokat végez olyan mintákon,
amelyeket a gyártó választása szerint a jellemző gyártási szakaszból vagy egy edényből vettek. A próbákat
hosszvarratokon végzik. Ha azonban a hossz- és körvarratokra különböző hegesztési eljárásokat alkalmaznak,
akkor e próbákat a körvarratokon is el kell végezni.
d) Az I. melléklet 2.1.2. pontjában említett kísérleti módszernek megfelelő edényeknél e mintaellenőrzéseket öt
olyan edényen végzett víznyomáspróbával helyettesíthetik, amelyeket minden tételből véletlenszerűen emelnek
ki, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a minták megfelelőségét az I. melléklet 2.1.2. pontjában megállapított
alapvető biztonsági követelményeknek.
e) Ha egy tételt elfogadnak, akkor a bejelentett szervezet az azonosító számát mindegyik edényen feltünteti vagy
elhelyezteti, és az elvégzett vizsgálatokról megfelelőségi igazolást állít ki. A tételből mindegyik edény forga
lomba hozható, kivéve azokat, amelyek víz- vagy légnyomáspróbája sikertelen volt.
f) Ha egy tételt elutasítanak, akkor a bejelentett szervezet megfelelő intézkedéseket hoz, hogy megakadályozza a
tétel forgalomba hozatalát. Tételek gyakori elutasítása esetén az elismert ellenőrző szervezet felfüggesztheti a
statisztikai ellenőrzést.
g) A gyártónak az érintett hatóságok kérésére be kell mutatnia a bejelentett szervezet e) pontban említett megfele
lőségi tanúsítványát.
2.3.2. A bejelentett szervezet az általa kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát megküldi a szervezetet bejelentő
tagállamnak, továbbá kérésükre a többi bejelentett szervezetnek, a többi tagállamnak és a Bizottságnak.
2.3.3. A gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a gyártási eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azono
sító számát.
2.4.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

2.4.1. A gyártó minden olyan edényen feltünteti a CEjelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
2.4.2. A gyártó valamennyi edénymodellre vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az edény
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja az edénymodellt, amelyre vonatkozóan elkészítették.
2.4.3. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
2.5.

A meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2.4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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3.

Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt
termékellenőrzés (C2 Modul)

3.1.

A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség és véletlenszerű időközönként végzett felügyelt termékelle
nőrzés a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 3.2., a 3.3. és a 3.4. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó edény megfelel az EUtípusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

3.2.

Gyártás

3.2.1. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak
ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított edények megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és
ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
3.2.2. A gyártás megkezdése előtt a gyártó az általa választott bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja az összes
szükséges információt, különös tekintettel az alábbiakra:
a) a műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a következőket:
— a hegesztési műveletek és a hegesztők vagy kezelők megfelelő minősítésére vonatkozó tanúsítványok,
— az edény szilárdságához hozzájáruló alkatrészek gyártásában felhasznált anyagok műbizonylatai,
— jegyzőkönyvet az elvégzett ellenőrzésekről és vizsgálatokról;
b) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány;
c) egy dokumentum, amely leírja a gyártási eljárásokat, valamint az összes előre meghatározott és rendszeres
intézkedést, amelyeket meg kell hozni annak biztosítására, hogy a nyomástartó edény megfeleljen az EUtípusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak.
A bejelentett szervezet a gyártás megkezdésének időpontja előtt megvizsgálja a szóban forgó dokumentumokat
annak tanúsítása érdekében, hogy azok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak.
3.2.3. A 3.2.2. pont c) alpontjában említett kérelem a következőket tartalmazza:
a) az edények szerkezetének megfelelő gyártási és ellenőrzési eszközök leírása;
b) ellenőrzési dokumentum, amely leírja a gyártás során elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, az eljárások
leírásával és azok végrehajtásának gyakoriságával együtt;
c) kötelezettségvállalás az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére az ellenőrzési dokumentum szerint, valamint
víznyomáspróba és a tagállam beleegyezésétől függően minden egyes gyártott edényen a méretezési nyomás
1,5-szörösének megfelelő próbanyomáson légnyomáspróba elvégzésére; Ezeket az ellenőrzéseket és vizsgála
tokat a gyártással megbízott személyektől független szakemberek irányításával kell elvégezni, és a vizsgálatokról
jegyzőkönyvet kell felvenni;
d) a gyártás és tárolás helyének címe, és a gyártás kezdetének időpontja.
3.3.

Az edény vizsgálatai
A bejelentett szervezet az edényekre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében a szer
vezet által meghatározott véletlenszerű időközönként, véletlenszerűen kiválasztott mintákon termékellenőrzést
végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között az edények technológiai összetettségét és a termelési mennyi
séget. A bejelentett szervezet által a forgalomba hozatal előtt a helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát
meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a harmonizált szabványok vonatkozó részeiben meghatározott megfelelő
vizsgálatokat, illetve az egyéb vonatkozó műszaki leírásokban foglalt, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak
ellenőrzése érdekében, hogy az edény megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen
irányelv vonatkozó követelményeinek.
A bejelentett szervezet meggyőződik arról, hogy a gyártó a sorozatban gyártott edényeket a 3.2.3. pont c) alpontja
szerint ténylegesen ellenőrzi.
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Abban az esetben, ha a minta nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, a bejelentett szervezet megteszi a
megfelelő intézkedéseket.
Az alkalmazandó elfogadási mintavételezési eljárás célja annak meghatározása, hogy az edény gyártási eljárása
elvégezhető-e az elfogadható határértékeken belül, az edény megfelelőségének biztosítása érdekében.
A bejelentett szervezet az általa kiadott ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát megküldi a szervezetet bejelentő
tagállamnak, továbbá kérésükre a többi bejelentett szervezetnek, a többi tagállamnak és a Bizottságnak.
A gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a gyártási eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azono
sító számát.
3.4.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.4.1. A gyártó minden olyan edényen feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
3.4.2. A gyártó valamennyi edénymodellre vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az edény
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja az edénymodellt, amelyre vonatkozóan elkészítették.
3.4.3. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
3.5.

A meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

4.

Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (C Modul)

4.1.

A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 4.2. és a 4.3. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban
forgó edény megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz ezen irányelv rá vonatkozó
követelményeinek.

4.2.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak
ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított edény megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott
típusnak és ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.
A gyártás megkezdése előtt a gyártó megad az EU-típusvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetnek
minden szükséges információt, különösen a következőket:
a) a hegesztési műveletek és a hegesztők vagy kezelők megfelelő minősítésére vonatkozó tanúsítványok;
b) az edény szilárdságához hozzájáruló alkatrészek gyártásában felhasznált anyagok műbizonylatai;
c) jegyzőkönyvet az elvégzett ellenőrzésekről és vizsgálatokról;
d) egy dokumentum, amely leírja a gyártási eljárásokat, valamint az összes előre meghatározott és rendszeres
intézkedést, amelyeket meg kell hozni annak biztosítására, hogy a nyomástartó edény megfeleljen az EUtípusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak.
E dokumentum a következőket tartalmazza:
i. az edények szerkezetének megfelelő gyártási és ellenőrzési eszközök leírása;
ii. ellenőrzési dokumentum, amely leírja a gyártás során elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, az eljárások
leírásával és azok végrehajtásának gyakoriságával együtt;
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iii. kötelezettségvállalás az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére az ellenőrzési dokumentum szerint, valamint
víznyomáspróba és a tagállam beleegyezésétől függően minden egyes gyártott edényen a méretezési nyomás
1,5-szörösének megfelelő próbanyomáson légnyomáspróba elvégzésére; ezeket az ellenőrzéseket és vizs
gálatokat a gyártással megbízott személyektől független szakemberek irányításával kell elvégezni, és a vizs
gálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni;
iv. a gyártás és tárolás helyének címe, és a gyártás kezdetének időpontja.
A bejelentett szervezet a gyártás megkezdésének időpontja előtt megvizsgálja a szóban forgó dokumentumokat
annak tanúsítása érdekében, hogy azok megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak.
4.3.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.3.1. A gyártó az ezen irányelvben előírtak szerint minden olyan edényen feltünteti az ebben az irányelvben meghatá
rozott CE-jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek.
4.3.2. A gyártó minden egyes edénymodellre vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az edény
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja az edénymodellt, amelyre vonatkozóan elkészítették.
4.3.3. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
4.4.

A meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4.3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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III. MELLÉKLET
FELIRATOK, UTASÍTÁSOK, MEGHATÁROZÁSOK ÉS JELÖLÉSEK
1.

CE-jelölés és feliratok

1.1. Azokon az edényeken, amelyek PS × V szorzata meghaladja az 50 bar × litert, fel kell tüntetni a 765/2008/EK
rendelet II. mellékletében foglalt CE-jelölést és azon év utolsó két számjegyét, amelyben a CE-jelölést feltüntették.
1.2. Az edény vagy adattáblája legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) legnagyobb üzemi nyomás (PS, bar-ban);
b) legnagyobb üzemi hőmérséklet (Tmax, °C-ban);
c) legkisebb üzemi hőmérséklet (Tmin, °C-ban);
d) az edény űrtartalma (V, literben);
e) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, illetve címe;
f) az edény típus- és sorozat-, vagy tételszáma.
1.3. Adattábla használata esetén, azt úgy kell kialakítani, hogy ne legyen ismételten felhasználható; továbbá az adattáblán
további adatoknak helyet kell hagyni.
2.

Használati utasítások és biztonsági információk
A használati utasítások a következő adatokat tartalmazzák:
a) az 1.2. pontban megjelölt adatokat, kivéve az edény sorozat- vagy tételszámát;
b) az edény tervezett felhasználását;
c) az edény biztonságához előírt karbantartási és telepítési követelményeket.

3.

Meghatározások és jelölések

3.1. Meghatározások
a) A „P” méretezési nyomás: a gyártó által a nyomással igénybevett részek vastagságának meghatározásához válasz
tott és alkalmazott relatív túlnyomás.
b) A „PS” legnagyobb üzemi nyomás: a szokásos üzemi körülmények mellett keletkező legnagyobb túlnyomás.
c) A „Tmin” legkisebb üzemi hőmérséklet: az edény falának legkisebb állandósult hőmérséklete szokásos üzemi
körülmények mellett.
d) A „Tmax” legnagyobb üzemi hőmérséklet: a legnagyobb állandósult hőmérséklet, amelyet az edény fala elérhet
szokásos üzemi körülmények mellett.
e) Az „ReT”: folyáshatár az alábbi bármelyik Tmax legnagyobb üzemi hőmérsékleten:
i. az ReH: a felső folyáshatár olyan anyagra, amelynek alsó és felső folyáshatára van;
ii. az Rp0,2 a 0,2 %-os nyúláshoz tartozó folyáshatár;
iii. vagy az Rp1,0 az 1,0 %-os nyúláshoz tartozó folyáshatár ötvözetlen alumínium esetén.
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f) Edénycsaládok:
Ugyanabba a családba tartozó edények, ha azok a mintától csak átmérőben különböznek, azzal a feltétellel, hogy
az I. melléklet 2.1.1. és 2.1.2. alpontjában említett megengedett követelmények teljesülnek és/vagy hengeres
részük hossza a következő határok között van:
i. ha a mintadarab köpenyén egy vagy több gyűrű van a fenekeken kívül, akkor a családon belül a változatokon
legalább egy gyűrűnek kell lennie;
ii. ha a mintadarab csak két domború fenékből áll, a családon belül a változatokon nem lehet gyűrű.
A hosszváltozatokat, amelyek a nyílások és/vagy csőcsonkok változását okozzák, a rajzokon fel kell tüntetni
minden változatra.
g) Egy edénytétel legfeljebb 3 000 ugyanolyan típusú modellnek megfelelő edényből állhat.
h) Ezen irányelv alkalmazásában sorozatgyártás az, ha ugyanolyan típusú edényből egynél többet gyártanak folya
matos gyártási eljárásban, adott idő alatt, közös méretezés alapján és ugyanazon gyártási eljárás alkalmazásával.
i) Műbizonylat: az a dokumentum, amellyel az anyagok előállítója tanúsítja, hogy a szállított termékek megfelelnek
a rendelés követelményeinek, és amelyben közli a gyári belső ellenőrző rutinvizsgálat eredményeit, különösen a
szállítmánnyal azonos gyártási eljárással előállított termékeken, de nem szükségszerűen a szállított termékeken
mért kémiai összetételt és mechanikai jellemzőket.
3.2. Jelölések
A

szakadási nyúlás (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

szakadási nyúlás (Lo = 80 mm)

%

KCV

hajítási szakítási energia

J/cm2

P

méretezési nyomás

Bar

PS

maximális üzemi nyomás

Bar

Ph

víz- vagy levegőnyomás nyomáspróba esetén

Bar

Rp0,2

0,2 %-os nyúláshoz tartozó folyáshatár

N/mm2

ReT

folyáshatár a legnagyobb üzemi hőmérsékleten

N/mm2

ReH

felső folyáshatár

N/mm2

Rm

szakítószilárdság szobahőmérsékleten

N/mm2

legnagyobb szakítószilárdság

N/mm2

Rp1,0

1,0 %-os nyúláshoz tartozó folyáshatár

N/mm2

Tmax

legnagyobb üzemi hőmérséklet

°C

Tmin

legkisebb üzemi hőmérséklet

°C

V

az edény űrtartalma

L

Rm,

max
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IV. MELLÉKLET
(XXXX. sz.) (1) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. Edény/edénymodell (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (az edény nyomon követhetőségét lehetővé tevő azonosító; amennyiben az edény azonosításához
erre szükség van, ez fényképet is tartalmazhat):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
7. A … bejelentett szervezet (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése, és a következő bizonyítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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V. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása
(a 43. cikk szerint)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/105/EK irányelve
(HL L 264., 2009.10.8., 12. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete

Csak a 26. cikk (1) bekezdésének j) pontja

(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

B. RÉSZ
Az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a 2009/105/EK irányelv IV.
mellékletének B. részében meghatározott határidők
(a 43. cikk szerint)
Irányelv

Átültetési határidők

Az alkalmazás kezdete

87/404/EGK

1989. december 31.

1990. július 1. (1)

90/488/EGK

1991. július 1.

—

93/68/EGK

1994. június 30.

1995. január 1. (2)

(1) A 87/404/EGK irányelv 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban 1992. július 1-jéig a tagállamok engedélyezik
az olyan edények forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek a területükön 1990. július 1-je előtt hatályban
volt szabályoknak.
(2) A 93/68/EGK irányelv 14. cikke (2) bekezdésével összhangban a tagállamok 1997. január 1-jéig elfogadják azokat a rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. január 1-jéig megfeleljenek.
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VI. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
2009/105/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (1) bekezdés bevezető fordulat

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés a) pont

1. cikk (1) bekezdés a)–e) pont

1. cikk (3) bekezdés b) pont

—

2. cikk

3. cikk

—

2. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

—

6. cikk

—

7. cikk

—

8. cikk

—

9. cikk

—

10. cikk

—

11. cikk

—

12. cikk

5. cikk

—

6. cikk

—

7. cikk

—

8. cikk

—

—

13. cikk

9. cikk

—

10. cikk

—

11. cikk (1) és (2) bekezdés

—

11. cikk (3) bekezdés

II. melléklet 2.3. pont

12. cikk

—

13. cikk (1) bekezdés

II. melléklet 3.2.1. pont

13. cikk (2) bekezdés

II. melléklet 3.2.2. pont

13. cikk (3) bekezdés

—

14. cikk

—

—

14. cikk

—

15. cikk

—

16. cikk

—

17. cikk

—

18. cikk

—

19. cikk

—

20. cikk
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2009/105/EK irányelv

L 96/77

Ez az irányelv

—

21. cikk

—

22. cikk

—

23. cikk

—

24. cikk

—

25. cikk

—

26. cikk

—

27. cikk

—

28. cikk

—

29. cikk

—

30. cikk

—

31. cikk

—

32. cikk

—

33. cikk

15. cikk

—

16. cikk

—

17. cikk

—

—

34. cikk

—

35. cikk

—

36. cikk

—

37. cikk

—

38. cikk

—

39. cikk

—

40. cikk

—

41. cikk

18. cikk

42. cikk (2) bekezdés

—

42. cikk (1) bekezdés

19. cikk

43. cikk

20. cikk

44. cikk

21. cikk

45. cikk

I. melléklet

I. melléklet

—

II. melléklet

II. melléklet 1., 2. és 4. pont

III. melléklet

II. melléklet 3. pont

II. melléklet 1.3. pont c) alpont, 2.2. pont, 3.2.2. pont és
4.2. pont a), b) és c) alpont

III. melléklet

—

—

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/30/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
az

elektromágneses

összeférhetőségre

vonatkozó tagállami
(átdolgozás)

jogszabályok

harmonizálásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

határoz meg, hogy ezáltal egységes alapot biztosítson e
jogszabályok felülvizsgálatához, illetve átdolgozásához. A
2004/108/EK irányelvet hozzá kell igazítani az említett
határozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,
(4)

A tagállamoknak felelősséget kell viselniük a rádiótáv
közlés elektromágneses zavarvédelmének biztosításáért,
beleértve a Nemzetközi Távközlési Unió (NTU) rádiózási
szabályainak megfelelően működtetett rádióműsor-vétel
és rádióamatőr-szolgálat, valamint a villamosenergia- és
távközlési hálózatoknak, illetve az ehhez kapcsolódó
berendezéseknek a védelmét is.

(5)

Az elektromágneses zavar elleni védelmet biztosító
nemzeti jogi rendelkezések harmonizálására van szükség
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az elekt
romos és elektronikai készülékek szabad mozgását anél
kül, hogy ezáltal a tagállamokban csökkenne az indokolt
védelmi szint.

(6)

Ezen irányelv hatálya az Unió piacán újonnan forga
lomba hozott termékekre, azaz a valamely Unióban lete
lepedett gyártó által készített új termékekre, vagy a
harmadik országból behozott, új vagy használt termé
kekre terjed ki.

(7)

Ezen irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi
formájára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(8)

Az ezen irányelvben említett berendezések magukban
foglalják a készülékeket és a helyhez kötött létesítmé
nyeket egyaránt. Ezekről azonban külön-külön kell
rendelkezni. Ennek az az oka, hogy míg a készülékek
tekintetében érvényesül az Unión belüli mozgás szabad
sága, addig a helyhez kötött létesítményeket egy előre
meghatározott helyen folyamatos használat céljára külön
böző készüléktípusokból, adott esetben egyéb eszkö
zökből összeállítva telepítik. Az ilyen helyhez kötött léte
sítmények összetétele és funkciója az esetek többségében
üzemeltetőik sajátos igényeinek felel meg.

(9)

Ezt az irányelvet, amennyiben a készülékeket szabá
lyozza, az elkészült, forgalomba hozott készülékekre
kell alkalmazni. Egyes alkatrészek vagy készülékrészek
bizonyos feltételek mellett készüléknek tekintendők,
amennyiben a végfelhasználó számára hozzáférhetők.

(10)

A rádióberendezések és a távközlő végberendezések nem
tartoznak ezen irányelv hatálya alá, mivel azokat már

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

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

a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
december 15-i 2004/108/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet (3) számos ponton módosítani kell.
Az áttekinthetőség érdekében az irányelvet át kell
dolgozni.

(2)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (4) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés
általános elveit.

(3)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (5) az ágazati jogszabályokban
alkalmazandó közös elveket és referenciarendelkezéseket

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 390., 2004.12.31., 24. o.
(4) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
(5) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
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a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről,
valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló,
1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) szabályozza. Az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó követelmények mindkét
irányelvben ugyanolyan védelmi szintet biztosítanak.

(18)

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében
a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szerep
lőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett internetes
elérhetőségüket is adják meg.

(11)

A légi járművek és a légi járművekbe szerelhető beren
dezések nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, mivel
azokról az elektromágneses összeférhetőséget szabályozó,
külön uniós vagy nemzetközi szabályok már rendelkez
nek.

(19)

Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyár
tási eljárásról, a gyártó van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A
megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó
kötelezettségének kell maradnia.

(12)

Nem szükséges, hogy ezen irányelv szabályozza az elekt
romágneses összeférhetőség szempontjából természe
tüknél fogva ártalmatlan berendezéseket.

(20)

(13)

Ennek az irányelvnek nem szükséges a berendezések
biztonságáról rendelkeznie, mivel arra külön uniós vagy
nemzeti jogszabályok vonatkoznak.

(14)

A hálózatokhoz csatlakoztatható berendezések gyártó
inak a berendezéseket oly módon kell kialakítaniuk,
hogy rendeltetésszerű működés mellett ne okozzák a
hálózatban a szolgáltatás minőségének elfogadhatatlan
mértékű romlását. A hálózat üzemeltetőinek úgy kell
kialakítaniuk hálózatukat, hogy a hálózatokhoz csatla
koztatható berendezések gyártói a hálózatok – a szolgál
tatás elfogadhatatlan minőségi romlásával járó – károsí
tásának megakadályozása érdekében ne viseljenek arány
talanul nagy terhet. Az európai szabványügyi szerveze
teknek a harmonizált szabványok kidolgozásakor e célki
tűzést (beleértve az elektromágneses jelenségek ide
tartozó típusainak halmozott hatásait is) kellően szem
előtt kell tartaniuk.

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő termékek megfeleljenek ennek az irány
elvnek és különösen arról, hogy a gyártók ezeken a
készülékeken a megfelelő megfelelőségértékelési eljárá
sokat elvégezzék. Az importőrök számára ezért rendelke
zéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az általuk
forgalomba hozott készülékek megfeleljenek az ebben
az irányelvben előírt követelményeknek, továbbá azért,
hogy ne hozzanak forgalomba olyan készülékeket,
amelyek ezen követelményeknek nem felelnek meg,
vagy kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni
továbbá az importőrök tekintetében annak ellenőrzésére
is, hogy a megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték-e,
illetve hogy a készülékek jelölése és a gyártók által elké
szített dokumentáció az illetékes nemzeti hatóságok
részére ellenőrzés céljából rendelkezésre áll-e.

(21)

Az elektromágneses zavar elleni védelem a különböző
gazdasági szereplőkre háruló kötelezettségeket tesz szük
ségessé. A védelem megvalósítása érdekében ezeket a
kötelezettségeket tisztességes és hatékony módon kell
alkalmazni.

Amikor egy készüléket forgalomba hoznak, az impor
tőrnek fel kell tüntetnie a készüléken a nevét, bejegyzett
kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a
postacímét, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Ez
alól kivételt lehet tenni, ha a készülék mérete vagy jellege
ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az esetek is,
amikor az importőrnek fel kellene bontania a csomago
lást ahhoz, hogy nevét és címét a készüléken feltüntet
hesse.

(22)

A közérdek ezen irányelv hatálya alá eső magas szintű
védelmének biztosítása, továbbá az uniós piacon
megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében
a gazdasági szereplőknek az ellátási láncban betöltött
szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk a készü
lékek ezen irányelvnek való megfeleléséért.

A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott
készüléket a forgalmazó forgalmazza, és megfelelő
gondossággal kell eljárnia, hogy a készülékeket olyan
módon kezelje, hogy az ne befolyásolja hátrányosan a
készülék megfelelőségét.

(23)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba készüléket, illetve azt
olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja az ezen
irányelvnek való megfelelést, gyártónak kell tekinteni, és
vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(24)

A forgalmazókat és importőröket, mivel közel vannak a
piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti hatóságok
által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel kell készí
teni az aktív részvételre oly módon, hogy rendelkezé
sükre bocsátják az adott készülékkel kapcsolatban az
összes szükséges információt.

(15)

(16)

(17)

Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan készülékeket forgalmazzon, amelyek
megfelelnek ennek az irányelvnek. A kötelezettségeket
egyértelműen és arányosan, a gazdasági szereplőknek az
ellátási és értékesítési láncban betöltött szerepének
megfelelően kell elosztani.

(1) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
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(25)

(26)

(27)
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A készülék teljes értékesítési láncot átfogó nyomonkövet
hetősége egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a piacfel
ügyelet. A hatékony nyomonkövetési rendszer megköny
nyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem
megfelelő készüléket forgalmazó gazdasági szereplők
azonosításában. Az egyéb gazdasági szereplők azonosítá
sához ezen irányelv által előírt információk tárolása
esetén nem követelhető meg a gazdasági szereplőtől,
hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazdasági
szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban
forgó gazdasági szereplő számára készüléket szállítottak,
illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági
szereplő készüléket szállított.

A helyhez kötött létesítmények – beleértve a nagyméretű
gépeket és hálózatokat is – elektromágneses zavart okoz
hatnak, vagy ilyen zavar hatása alatt állhatnak. Ameny
nyiben a helyhez kötött létesítmények és a készülékek
között illesztőfelület van, a helyhez kötött létesítmények
keltette elektromágneses zavarok hatással lehetnek a
készülékre, és viszont. Az elektromágneses összeférhe
tőség szempontjából nem lényeges, hogy az elektromág
neses zavart készülék vagy helyhez kötött létesítmény
okozza. Ennek megfelelően a helyhez kötött létesítmé
nyeket és a készülékeket az alapvető követelmények
egységes és átfogó rendszerének kell szabályoznia.

Ennek az irányelvnek az alapvető követelmények
megfogalmazására kell korlátozódnia. Az említett köve
telményeknek való megfelelőség értékelésének megköny
nyítése érdekében azon berendezéseket, amelyek
megfelelnek az európai szabványosításról szóló, 2012.
október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel (1) összhangban elfogadott harmonizált
szabványoknak, az ezen követelmények részletes műszaki
leírásai céljából megfelelőnek kell tekinteni. A harmoni
zált szabványok az Unió elektromágneses összeférhető
séggel kapcsolatos kérdései tekintetében a technika álta
lánosan elismert állását tükrözik.

(28)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.

(29)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a
piacon forgalmazott készülékek megfelelnek az alapvető
követelményeknek, megfelelőségértékelési eljárásokat kell
előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségértéke
lési eljárásokra különböző modulokat határoz meg,
melyek köre – az adott kockázati szint arányától függően
– a leginkább megengedőtől a legszigorúbbig terjed. Az
ágazatok közötti koherencia biztosítása és az eseti válto
zatok elkerülése érdekében a megfelelőségértékelési eljá
rásokat ezen modulok közül kell kiválasztani.

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
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(30)

A megfelelőségértékelési kötelezettség értelmében a gyár
tónak el kell végeznie a készülék elektromágneses össze
férhetőségének – lényeges jelenségeken alapuló – értéke
lését annak megállapítására, hogy a készülék megfelel-e
az ezen irányelvben meghatározott alapvető követelmé
nyeknek.

(31)

Amennyiben a készülék többféle konfigurációban is
üzemelhet, az elektromágneses összeférhetőségi értéke
lésnek meg kell erősítenie, hogy a készülék megfelel a
gyártó – mint a rendeltetésszerű használat megjelenítője
– által a felhasználási módokhoz tervezett konfigurációk
alapvető követelményeinek. Ilyen esetekben elegendő az
értékelést azon konfiguráció alapján elvégezni, amely
valószínűsíthetően a legerősebb zavart okozza, valamint
azon konfiguráció alapján, amely a zavarokra vélhetőleg
a legérzékenyebb.

(32)

Az egy adott helyhez kötött létesítménybe való beszerelés
céljára forgalomba hozott, de egyéb módon nem forgal
mazott készülék megfelelőségértékelését nem lenne
ésszerű azon helyhez kötött létesítménytől elkülönítve
elvégezni, amelybe a készülék beszerelésre kerül. Az
ilyen készülék ezért mentesül a készülékekre általában
alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárások alól. Az
azonban nem megengedhető, hogy egy ilyen készülék
veszélyeztesse annak a helyhez kötött létesítménynek a
megfelelőségét, amelybe beszerelik. Amennyiben a készü
léket egynél több azonos, helyhez kötött létesítménybe
szerelik be, úgy a létesítmények elektromágneses össze
férhetőségi jellemzőinek azonosítása elegendő a megfele
lőségértékelési eljárások alóli mentesüléshez.

(33)

A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készí
teniük, amelyben megadják az ezen irányelvben előírt
információt arról, hogy a készülék megfelel ezen irány
elvnek és az egyéb vonatkozó uniós harmonizációs
jogszabályoknak.

(34)

Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés biztosítása érdekében az alkalmazandó
uniós jogi aktusok meghatározásához szükséges informá
ciót egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendel
kezésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat az egyes vonatkozó megfelelő
ségi nyilatkozatokból összeállított dokumentáció is lehet.

(35)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelési eljárás
egészének látható végeredménye a készülék megfelelő
ségét igazoló CE-jelölés. A CE-jelölésre irányadó általános
elveket a 765/2008/EK rendelet határozza meg. A CEjelölés feltüntetésére vonatkozó szabályokat ebben az
irányelvben kell megállapítani.

(36)

A helyhez kötött létesítmények sajátos jellegéből adódóan
esetükben nem szükséges a CE-jelölés feltüntetése és az
EU-megfelelőségi nyilatkozat alkalmazása.
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(37)

Az ebben az irányelvben előírt megfelelőségértékelési
eljárások megfelelőségértékelő szervezetek közreműkö
dését igénylik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

(38)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2004/108/EK irány
elvben meghatározott kritériumok, amelyeket a Bizott
sághoz való bejelentés céljából a megfelelőségértékelő
szervezeteknek teljesíteniük kell, nem elégségesek annak
biztosításához, hogy a bejelentett szervezetek az egész
Unióban egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsa
nak. Mindazonáltal létfontosságú, hogy valamennyi beje
lentett szervezet azonos színvonalon és tisztességes
versenyfeltételek mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező
követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelő
ségértékelő szervezetekre, amelyek megfelelőségértékelési
szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják jelentetni
magukat.

(39)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja
a harmonizált szabványokban rögzített kritériumoknak
való megfelelést, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel
az ebben az irányelvben rögzített vonatkozó követelmé
nyeknek.

(40)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának
biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a
bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és
felügyeletében részt vevő egyéb szervezetekre vonatko
zóan szintén követelményeket kell előírni.

(41)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszernek kell kiegészítenie. Mivel az akkreditálás alap
vető eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek
felkészültségének ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából
ezt is alkalmazni kell.

(42)

A nemzeti hatóságoknak előnyben kell részesítenie a
765/2008/EK rendelet szerinti – a tanúsítványokba vetett
bizalom szükséges szintjét biztosító – átlátható akkredi
tálást, amellyel bizonyítják a megfelelőségértékelő szerve
zetek műszaki alkalmasságát az egész Unióban. A
nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik meg, hogy
rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy
maguk végezzék el ezt az értékelést. Ebben az esetben
az elvégzett értékelések megfelelő szintű hitelességének a
többi nemzeti hatóság felé való biztosítása érdekében a
Bizottság és a többi tagállam számára be kell nyújtaniuk
a szükséges igazoló dokumentumot, amely bizonyítja az
adott szabályozási követelmények alapján értékelt
megfelelőségértékelő szervezetek megfelelését.

(43)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. Az uniós piacon forgalomba hozandó
készülékekre előírt védelmi szint megóvása érdekében
alapvető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési
feladatok ellátását illetően az alvállalkozók és leányválla
latok megfeleljenek ugyanazoknak a követelményeknek,
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mint a bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a beje
lentendő szervezetek alkalmasságának és teljesítményének
értékelése, valamint a már bejelentett szervezetek ellen
őrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által végzett
tevékenységekre is kiterjedjen.
(44)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele
érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(45)

Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggá
lyok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék
működésüket.

(46)

A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(47)

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
az ezen irányelv hatálya alá tartozó készülékekre is alkal
mazandók. Ez az irányelv nem gátolhatja a tagállamokat
abban a választásban, hogy mely illetékes hatóságot
bízzák meg ezen feladatok ellátásával.

(48)

A 2004/108/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik
védintézkedési eljárásról. Az átláthatóság javítása és az
eljárási idő csökkentése érdekében javítani kell a hatályos
védintézkedési eljáráson, azzal a céllal, hogy azt hatéko
nyabbá tegyék, építve a tagállamok szakértelmére.

(49)

A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan készülékekre irányuló tervezett intéz
kedésekről, amelyek kockázatot jelentenek a közérdek
védelmének ezen irányelv hatálya alá tartozó szempont
jaira. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a piacfel
ügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel
együttműködve az ilyen készülékeket illetően már
korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(50)

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.
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(51)

Ezen irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni. Az említett hatásköröket a Bizottság végre
hajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
nek (1) megfelelően kell gyakorolni.

(52)

(53)

(54)

L 96/83

(58)

A bejelentés követelményeinek nem vagy már nem
megfelelő bejelentett szervezetek tekintetében a bejelentő
tagállamot a szükséges kiigazító intézkedések meghoza
talára felszólító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a
tanácsadóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a belső piac
működésének biztosítását azáltal, hogy megkövetelik,
hogy a berendezések feleljenek meg egy megfelelő elekt
romágneses összeférhetőségi szintnek. A tagállamok nem
tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén
azonban annak terjedelme és hatása miatt e cél jobban
megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szub
szidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv
nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(59)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelvvel
létrehozott bizottság hasznos szerepet tölthet be az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdések
megvizsgálásában, amelyeket vagy az elnök, vagy egy
tagállam képviselője vet fel, az említett bizottság eljárási
szabályzatával összhangban.

Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következik.

(60)

Ez az irányelv nem érinti az irányelvnek a nemzeti jogba
történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, az V.
mellékletben meghatározott határidőkkel kapcsolatos
tagállami kötelezettségeket,

Az ezen irányelvhez kapcsolódó kérdések megvizsgálá
sakor – a végrehajtás és a jogsértések kivételével –,
azaz bizottsági szakértői csoport keretében, az Európai
Parlamentet a meglévő gyakorlatnak megfelelően az
összes információval és dokumentációval el kell látni,
valamint – adott esetben – meg kell hívni az ilyen
ülésekre.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Tárgy

(55)

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekin
tetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU
rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy
indokoltak voltak-e a tagállam által a nem megfelelő
készülékek tekintetében hozott intézkedések.

Ezen irányelv a berendezések elektromágneses összeférhetőségét
szabályozza. Célja a belső piac működésének biztosítása azáltal,
hogy megköveteli, hogy a berendezések megfeleljenek egy
megfelelő elektromágneses összeférhetőségi szintnek.
2. cikk

(56)

(57)

A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az
ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti jogszabályok
rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szank
ciókra vonatkozóan, és biztosítaniuk kell e szabályok
végrehajtását. Az előírt szankcióknak hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Ésszerű átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a
2004/108/EK irányelvnek megfelelően, az ezen irányelvet
átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó
határidőig már forgalomba hozott készülékek forgalmaz
hatóságát és üzembe helyezhetőségét, további termékkö
vetelménynek való megfelelés szükségessége nélkül. A
forgalmazók tehát az ezen irányelvet átültető nemzeti
intézkedések alkalmazására vonatkozó határidőig rendel
kezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott készüléke
ket, azaz a már az ellátási láncban található készletet.

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Hatály
(1)
Ezt az irányelvet a 3. cikkben meghatározott berendezé
sekre kell alkalmazni.
(2)

Ezen irányelv hatálya nem terjed ki az alábbiakra:

a) az 1999/5/EK irányelv hatálya alá tartozó berendezések;
b) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a
91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a
2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben (2) említett repüléstechnikai termékek,
alkatrészek és berendezések;
(2) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.
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c) a Nemzetközi Távközlési Unió Alkotmányának és a Nemzet
közi Távközlési Unió Egyezményének keretében elfogadott
rádiózási szabályok értelmében a rádióamatőrök által hasz
nált rádióberendezések (1), kivéve, ha azokat a piacon forgal
mazzák;
d) olyan berendezések, amelyek fizikai jellemzőik eredendő
természete miatt:
i. nem képesek olyan szintet meghaladó mértékű elektro
mágneses kibocsátást kelteni, vagy ahhoz hozzájárulni,
amely a rádió- és távközlési berendezések és egyéb beren
dezések rendeltetésszerű üzemelését lehetővé tenné; és
ii. a rendeltetésszerű használatukból általában következő
elektromágneses zavar mellett elfogadhatatlan mértékű
minőségi romlás nélkül üzemelnek.
e) a szakemberek számára egyedileg készített, kizárólag kutatóés fejlesztési létesítményekben ilyen célra használt értékelő
eszközök.
Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában a rádióama
tőrök által összeszerelt alkatrészkészletek, valamint a rádióama
tőrök által átalakított, rádióamatőrök általi használatra szánt
forgalmazott berendezések nem tekintendők forgalmazott
berendezésnek.
(3)
Amennyiben az (1) bekezdésben említett berendezésekre
vonatkozóan egyéb uniós jogszabályok – egészben vagy részben
– részletesebben állapítják meg az I. mellékletben előírt alapvető
követelményeket, úgy ezt az irányelvet azokra a berendezésekre
vonatkozóan e követelmények tekintetében nem kell alkal
mazni, illetve azon uniós jogszabályok végrehajtásának időpont
jától kezdve ezen irányelv alkalmazása megszűnik.
(4)
Ez az irányelv nem érinti a berendezések biztonságát
szabályozó uniós vagy nemzeti jogszabályok alkalmazását.
3. cikk
Fogalommeghatározások
(1)

2014.3.29.

3. „helyhez kötött létesítmény”: különböző típusú készülékek,
illetve adott esetben egyéb eszközök egyedi kombinációja,
amelyeket állandó, előre meghatározott helyen való hasz
nálat céljával szerelnek össze és telepítenek;

4. „elektromágneses összeférhetőség”: a berendezés azon
képessége, hogy elektromágneses környezetében kielégítően
működjön anélkül, hogy a környezetében található egyéb
berendezéseket elfogadhatatlan elektromágneses zavarnak
tenné ki;

5. „elektromágneses zavar”: bármely olyan elektromágneses
jelenség, amely ronthatja a berendezések működését; az
elektromágneses zavar lehet elektromágneses zaj, nem
kívánt jel, vagy magában a továbbító közegben bekövet
kező változás;

6. „zavartűrés”: a berendezés azon képessége, hogy elektro
mágneses zavar jelentkezésekor ne romoljon működőké
pessége;

7. „biztonsági célok”: az emberi élet vagy tulajdon védelmét
szolgáló célok;

8. „elektromágneses környezet”: egy adott helyen megfigyel
hető valamennyi elektromágneses jelenség.

9. „forgalmazás”: egy készüléknek kereskedelmi tevékenység
keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés,
fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár
ellenérték fejében, akár ingyenesen;

10. „forgalomba hozatal”: egy készülék első alkalommal
történő forgalmazása az uniós piacon;

11. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely készüléket gyárt, illetve terveztet vagy gyártat, és ezt
a készüléket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „berendezés”: bármilyen készülék vagy helyhez kötött léte
sítmény;
2. „készülék”: bármilyen késztermékként forgalmazott beren
dezés, vagy ennek egyetlen működési egységként forgalma
zott, végfelhasználóknak szánt kombinációja, amely elekt
romágneses zavart kelthet, vagy amelynek működését ilyen
zavar befolyásolhatja;
(1) A Nemzetközi Távközlési Unió Kiegészítő Meghatalmazotti Konfe
rencia (Genf, 1992) által elfogadott, és a Meghatalmazotti Konfe
rencia (Kiotó, 1994) által módosított Alkotmánya és Egyezménye.

12. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki egy gyártótól
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott
feladatok céljából a nevében eljárjon;

13. „importőr”: az Unióban letelepedett bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból
származó készüléket hoz forgalomba az uniós piacon;

14. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importőrtől külön
böző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki
vagy amely a készüléket forgalmazza;
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15. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr és a forgalmazó;

16. „műszaki leírás”: a berendezés által teljesítendő műszaki
követelményeket ismertető dokumentum;

L 96/85

2. „mobil létesítmények”: készülékek és adott esetben egyéb
eszközök kombinációja, amely mozgatható és több hely
színen üzemeltethető.
4. cikk
Forgalmazás és/vagy üzembe helyezés

17. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;

18. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 10.
pontjában meghatározott akkreditálás;

A tagállamok meghoznak minden megfelelő intézkedést annak
érdekében, hogy a berendezéseket csak akkor lehessen forgal
mazni és/vagy üzembe helyezni, ha megfelelő telepítés, karban
tartás, és rendeltetésszerű használat mellett megfelelnek ezen
irányelvnek.
5. cikk
A berendezések szabad mozgása

19. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkredi
táló testület;

20. „megfelelőségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja a készü
lékkel kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt alapvető köve
telmények teljesülését;

21. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsí
tást és ellenőrzést – végző szervezet;

22. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető készülék visszavé
tele;

23. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze a készülék forgalmazását
az értékesítési láncban;

24. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós
jogszabály;

25. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a
készülék megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós
harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó
követelményeknek.

(2)
Ezen irányelv alkalmazásában az alábbiak tekintendők
készüléknek:

1. „alkatrészek” vagy „készülékrészek”, amelyeket a végfelhasz
náló szerel be egy adott készülékbe, és amelyek elektromág
neses zavart kelthetnek, vagy amelyek működését ilyen zavar
befolyásolhatja;

(1)
Az elektromágneses összeférhetőséggel összefüggő
okokból a tagállamok nem akadályozhatják meg az ezen irány
elvnek megfelelő berendezések területükön való forgalmazását
és/vagy üzembe helyezését.
(2)
Ennek az irányelvnek a követelményei egyetlen
tagállamban sem gátolhatják a berendezések üzembe helyezésére
és használatára vonatkozó alábbi különleges intézkedések alkal
mazását:
a) egy adott területen fennálló vagy előrelátott elektromágneses
összeférhetőségi probléma megoldására irányuló intézkedé
sek;
b) a közcélú távközlési hálózatok, illetve adó- vagy vevőállo
mások védelme érdekében biztonsági okokból hozott intéz
kedések, amennyiben azok pontosan meghatározott spekt
rum-körülmények között biztonsági célokat szolgálnak.
A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások szabályai terén történő
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998.
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1)
sérelme nélkül a tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi
tagállamot ezekről az egyedi intézkedésekről.
Az elfogadott egyedi intézkedéseket a Bizottság közzéteszi az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(3)
A tagállamok nem akadályozhatják meg, hogy kereske
delmi vásárok, kiállítások és hasonló események alkalmával
olyan berendezések is kiállíthatók és/vagy bemutathatók legye
nek, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, feltéve, hogy
egy jól látható felirat egyértelműen jelzi, hogy ezek a berende
zések nem forgalmazhatók vagy nem helyezhetők üzembe
mindaddig, amíg nem felelnek meg ennek az irányelvnek. A
bemutatásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha az elektromágneses
zavarok elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket hoztak.
(1) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.
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6. cikk
Alapvető követelmények
A berendezéseknek meg kell felelniük az I. mellékletben
meghatározott alapvető követelményeknek.

2. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

7. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)
Készülékeik forgalomba hozatalakor a gyártók biztosítják,
hogy a készülékek tervezése és gyártása az I. mellékletben előírt
alapvető követelményekkel összhangban történt.

(2)
A gyártók elkészítik a II. vagy III. mellékletben említett
műszaki dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a 14. cikk
szerinti megfelelőségértékelési eljárást.

Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a
készülék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a
gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltün
tetik a CE-jelölést.

2014.3.29.

(7)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy a készülékhez
mellékelve legyen a használati utasítás és a 18. cikkben említett
információ, mégpedig az adott tagállam által meghatározott, a
fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyel
ven. Az ilyen használati utasításnak és információknak, illetve a
jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhe
tőnek kell lennie.
(8)
Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott készülék nem
felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban
forgó készülék megfelelőségének biztosításához szükséges kiiga
zító intézkedéseket, adott esetben kivonják a forgalomból vagy
visszahívják. Továbbá, amennyiben a készülék kockázatot jelent,
a gyártók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes
nemzeti hatóságait, amelyekben a készüléket forgalmazták, rész
letes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.
(9)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a készülék ezen irányelvnek való megfelelőségének
igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus
formátumú információt és dokumentációt. A gyártók az említett
hatóság kérésére együttműködnek vele minden olyan intézkedés
terén, amelyet az általuk forgalomba hozott készülék jelentette
kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.
8. cikk
Meghatalmazott képviselők

(3)
A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot a készülék forgalomba hozatalát követően 10
évig megőrzik.

(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni a készülék tervezésének
vagy jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szab
ványok vagy egyéb műszaki leírások változásait, amelyek
alapján a készülék megfelelőségét megállapították.

(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott
készüléken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem,
illetve ha a készülék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé,
akkor a készülék csomagolása vagy a kísérő dokumentáció
tartalmazza az előírt információkat.

(6)
A gyártók feltüntetik a készüléken, vagy ha ez nem lehet
séges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumen
tációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegy
zett védjegyüket és azt a postacímüket, amelyen kapcsolatba
lehet lépni velük. Címként egy olyan pontot jelölnek meg,
ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a
végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen
érthető nyelven tüntetik fel.

(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.
A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a
7. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elké
szítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalma
zott képviselő megbízatásának részét.
(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak
legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a meghatal
mazott képviselőnek:
a) a készülék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi
és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére
bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki
dokumentációt;
b) valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére annak
rendelkezésére bocsátja a készülék megfelelőségének igazolá
sához szükséges összes információt és dokumentációt;
c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a felhatalmazott képviselő megbízása körébe tartozó
készülék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett
intézkedések terén.

2014.3.29.
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9. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök
hozhatnak forgalomba.

kizárólag

megfelelő

készülékeket

(2)
Egy adott készülék forgalomba hozatalát megelőzően az
importőrök meggyőződnek róla, hogy a gyártó elvégezte a
14. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyo
sodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentá
ciót, a készüléken fel van tüntetve a CE-jelölés, és mellékelték
hozzá az előírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó
megfelel a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott köve
telményeknek.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a készülék nem felel meg az I. mellékletben előírt alapvető
követelményeknek, azt nem hozza forgalomba, amíg megfele
lővé nem tették. Továbbá amennyiben a készülék kockázatot
jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piac
felügyeleti hatóságokat.

(3)
Az importőrök a készüléken, vagy ha ez nem lehetséges,
annak csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni
velük. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti
hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a készülékhez
mellékelve legyen a használati utasítás és a 18. cikkben említett
információ, mégpedig az adott tagállam által meghatározott, a
fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyel
ven.

(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg a készülék a fele
lősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne
veszélyeztessék az I. mellékletben meghatározott alapvető köve
telményeknek való megfelelését.

(6)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott készülék
nem felel meg ezen irányelvnek, azonnal meghozzák a szük
séges kiigazító intézkedéseket a készülék megfelelőségének
biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy vissza
hívják. Továbbá amennyiben a készülék kockázatot jelent, az
importőrök erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok ille
tékes nemzeti hatóságait, amelyekben a készüléket forgalmazták,
részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(7)
Az importőrök a készülék forgalomba hozatalát követően
a piacfelügyeleti hatóságok számára 10 évig elérhetővé teszik az
EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy
a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére
bocsátható legyen.
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(8)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a készülék megfelelőségének igazolásához szükséges
összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt
és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére az importőrök
együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott készülékek
által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézke
dések terén.

10. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
Készülék forgalmazásakor a forgalmazók az ebben az
irányelvben előírt követelményekkel kapcsolatban kellő gondos
sággal járnak el.

(2)
Egy adott készülék forgalmazását megelőzően a forgal
mazók ellenőrzik, hogy a készüléken fel van-e tüntetve a CEjelölés, mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt és a hasz
nálati utasítást és a 18. cikkben említett információt a terméket
forgalmazni szándékozó tagállam fogyasztói és végfelhasználói
által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és
importőr megfelelt-e a 7. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve
a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a készülék nem felel meg az I. mellékletben előírt alapvető
követelményeknek, nem forgalmazhatja a készüléket mindaddig,
amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben a
készülék kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a
gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságo
kat.

(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a készülék a fele
lősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne
veszélyeztessék az I. mellékletben meghatározott alapvető köve
telményeknek való megfelelését.

(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott készülék nem felel
ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szük
séges kiigazító intézkedéseket a készülék megfelelőségének
biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy vissza
hívják. Továbbá amennyiben a készülék kockázatot jelent, a
forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok ille
tékes nemzeti hatóságait, amelyekben a készüléket forgalmazták,
részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére
bocsátják a készülék megfelelőségének igazolásához szükséges
összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és
dokumentációt. Az említett hatóság kérésére a forgalmazók
együttműködnek vele az általuk forgalmazott készülékek által
képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések
terén.
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11. cikk
Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy készüléket, illetve olyan
módon módosít egy már forgalomba hozott készüléket, ami
befolyásolja a készülék ezen irányelvnek való megfelelését,
ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a
7. cikkben a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.

2014.3.29.

A gyártó dönthet úgy, hogy az első bekezdés b) pontjában
említett eljárás alkalmazását az alapvető követelmények bizo
nyos szempontjaira korlátozza, feltéve, hogy az alapvető köve
telmények további szempontjai tekintetében az első bekezdés a)
pontjában említett eljárást alkalmazza.

15. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat
(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I.
mellékletben előírt alapvető követelmények teljesültek.

12. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfel
ügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely készüléket szállított
nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek a készüléket
szállítják.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben említett informá
ciókat a készülék hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk
történő szállítását követően 10 évig be kell tudni mutatniuk.

(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IV. mellék
letben foglalt mintának, tartalmazza a II. és III. melléklet vonat
kozó moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folyamatosan
aktualizálják. Le kell fordítani az azon tagállam által megkívánt
nyelvre vagy nyelvekre, amelynek területén a készüléket forga
lomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3)
Amennyiben a készülékre több olyan uniós jogi aktus
alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő,
ezen uniós jogi aktusok tekintetében egyetlen EU-megfelelőségi
nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érin
tett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivat
kozásait is.

(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal a készülék ezen irányelvben megállapított
követelményeknek való megfeleléséért.

3. FEJEZET
A BERENDEZÉS MEGFELELŐSÉGE

16. cikk

13. cikk

A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

A készülék megfelelőségének vélelmezése

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatá
rozott általános elvek vonatkoznak.

Azokról a berendezésekről, amelyek megfelelnek az olyan
harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek,
amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabvá
nyok vagy azok részei által meghatározott, az I. mellékletben
megállapított alapvető követelményeknek.

14. cikk
A készülékekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások
A készülékek I. mellékletben előírt alapvető követelményeknek
való megfelelését az alábbi megfelelőségértékelési eljárások egyi
kének alkalmazásával kell bizonyítani:

17. cikk
A

CE-jelölés

feltüntetésére vonatkozó
feltételek

szabályok

és

(1)
A CE-jelölést a készüléken vagy annak adattábláján jól
láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.
Amennyiben a készülékek jellege miatt ez nem lehetséges
vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő doku
mentumokon tüntetik fel.

(2)
A CE-jelölést a készülék forgalomba hozatala előtt
tüntetik fel.

a) a II. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzés;

b) EU-típusvizsgálat, ezután típusmegfelelőség a III. mellék
letben meghatározott belső gyártásellenőrzés alapján.

(3)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

2014.3.29.
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18. cikk
A készülék használatával kapcsolatos információk
(1)
A készülékhez információt kell mellékelni valamennyi
olyan különleges óvintézkedésről, amelyet a készülék összesze
relésekor, telepítésekor, karbantartásakor, illetve használatakor
figyelembe kell venni annak biztosítása érdekében, hogy
üzembe helyezéskor a készülék megfeleljen az I. melléklet 1.
pontjában meghatározott alapvető követelményeknek.

(2)
Azon készülék esetében, amelynek az I. melléklet 1.
pontjában meghatározott alapvető követelményeknek való
megfelelése lakott területen nem biztosított, az ilyen használattal
összefüggő korlátozást világosan fel kell tüntetni, adott esetben
a csomagoláson is.
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Amennyiben a megfelelés hiányát megállapítják, az illetékes
hatóságok meghatározzák a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a berendezés megfeleljen az I. mellékletben
megállapított alapvető követelményeknek.
(3)
A tagállamok megállapítják a szükséges rendelkezéseket
azon személy vagy személyek azonosítására, aki(k) felelős(ek)
azért, hogy a helyhez kötött létesítmény megfeleljen a vonat
kozó alapvető követelményeknek.

4. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

20. cikk
Bejelentés

(3)
A készülék rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő
tájékoztatást a készülékhez mellékelt használati utasításnak
tartalmaznia kell.

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak
azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen
irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségérté
kelési feladatok ellátására.

19. cikk

21. cikk

Helyhez kötött létesítmények

Bejelentő hatóságok

(1)
A forgalmazott, helyhez kötött létesítménybe szerelhető
készülékre ennek az irányelvnek a készülékekre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelős a megfelelőségértékelési szervezetek értékeléséhez és
bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásá
ért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért, ideértve a
26. cikknek való megfelelést is.

Olyan készülék esetében nem kötelezőek azonban a 6–12. cikk
és a 14–18. cikk rendelkezései, amelynek rendeltetése, hogy egy
adott helyhez kötött létesítménybe szereljék, de egyébként nem
forgalmazzák.

Ilyen esetekben a kísérő dokumentációnak meg kell határoznia a
helyhez kötött létesítményt és az elektromágneses összeférhető
ségi jellemzőket, valamint meg kell jelölnie azokat az óvintéz
kedéseket, amelyeket a készüléknek a helyhez kötött létesít
ménybe történő szerelése során meg kell tenni annak érdeké
ben, hogy ne veszélyeztessék az adott létesítmény megfelelő
ségét. A kísérő dokumentációnak tartalmaznia kell a 7. cikk
(5) és (6) bekezdésében, valamint a 9. cikk (3) bekezdésében
meghatározott információkat is.

(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditáló testület végzi el azzal összhangban.
(3)
Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti
értékelést, bejelentést vagy felügyeletet átruházza vagy más
módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati
szervezet, akkor ezen szervezetnek jogi személynek kell lennie,
és értelemszerűen meg kell felelnie a 22. cikkben foglalt köve
telményeknek. Emellett a szervezetnek a tevékenységeiből eredő
felelősségére kiterjedő megállapodásokkal kell rendelkeznie.
(4)
A bejelentő szervezet teljes felelősséget vállal a (3) bekez
désben említett szervezet által elvégzett feladatokért.

Az I. melléklet 2. pontjában említett helyes műszaki gyakorlatot
dokumentálni kell, a dokumentációt pedig a felelős személynek
vagy személyeknek meg kell őriznie vagy őrizniük mindaddig,
amíg a helyhez kötött létesítmény üzemben van, hogy azt az
érintett nemzeti hatóságok rendelkezésére tudja bocsátani.

(2)
Amennyiben a helyhez kötött létesítményen a megfelelés
hiányára utaló jelek tapasztalhatók és különösen amennyiben a
létesítmény által keltett zavarokra panasz érkezik, úgy az érintett
tagállam illetékes hatóságai kérhetik a helyhez kötött létesít
ményre vonatkozó megfelelőség bizonyítását, és adott esetben
értékelési eljárást kezdeményezhetnek.

22. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentő hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.
(2)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg és működtetik,
hogy biztosítva legyen tevékenységének objektivitása és pártat
lansága.
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(3)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személy hoz meg.
(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.
(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.
(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.
23. cikk
A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.
24. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.
(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.
(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől vagy készüléktől.
Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa
értékelt készülék tervezésében, gyártásában, szállításában,
üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában
részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez
vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyí
tottan független és mentes az érdekütközésektől.
(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső
szintű vezetése és a megfelelőségértékelés elvégzéséért felelős
munkavállalója nem lehet annak a készüléknek a tervezője,
gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa,
felhasználója vagy karbantartója, amelyet értékel, valamint
nem lehet az említett felek képviselője sem. Ez nem zárja ki
az olyan értékelt készülékek felhasználását, amelyek a megfelelő
ségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve az ilyen
készülékek személyes célra történő használatát sem.

2014.3.29.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint felső szintű vezetése
és megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem vehet részt
közvetlenül e készülékek tervezésében, gyártásában vagy kiala
kításában, forgalmazásában, üzembe helyezésében, használa
tában vagy karbantartásában, és nem képviselhet ilyen tevékeny
ségben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt olyan tevékeny
ségben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési
tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy
feddhetetlenségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szol
gáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányválla
lataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelő
ségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és
pártatlanságát.

(5)
A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben
érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő –
főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely
befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevé
kenységeik eredményét.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a III.
melléklet által előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési
feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függet
lenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő
szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében
végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezet – mindig, és minden egyes
megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan készülék
fajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették –
rendelkezik a következőkkel:

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírásával, amelyekkel összhangban megfelelő
ségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és
megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal és
eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak
és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás mére
tét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás
szerkezetét, az adott készülék technológiája összetettségének
fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjel
legét.

2014.3.29.
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A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségér
tékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminiszt
rációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel,
továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.
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útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája eredmé
nyeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.
25. cikk

(7)
A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős
személyzet a következőkkel rendelkezik:

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) az I. mellékletben meghatározott alapvető követelmények, az
alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós
harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok alkal
mazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelme
zik, hogy megfelel a 24. cikkben meghatározott követelmények
nek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok
kiterjednek az említett követelményekre.
26. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 24. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(8)
Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint
annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző
munkavállalója pártatlanságát.

(3)
Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal
elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelést végző munkavállalójának javadalmazása
nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok ered
ményétől.

(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk a III. melléklet szerint
elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.
27. cikk

(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.

(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a III. melléklet vagy az azt átültető nemzeti
jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végrehajtása
során jutott birtokukba, kivéve annak a tagállamnak az illetékes
hatóságait, ahol a szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulaj
donjogokat tiszteletben tartják.

(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkal
mazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a
bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységeiben,
vagy gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző
munkavállalójuk tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá általános

Bejelentés iránti kérelem
(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.
(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelő
ségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy
modulok és azon készülék leírását, amelyek tekintetében a szer
vezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá – ameny
nyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló testület által kiállított
akkreditációs tanúsítványt, mely tanúsítja, hogy a megfelelő
ségértékelő szervezet teljesíti a 24. cikkben rögzített követelmé
nyeket.
(3)
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet nem tud
akkreditációs tanúsítványt benyújtani, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, a 24. cikkben rögzített követelményeknek
való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.

L 96/92

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

28. cikk
Bejelentési eljárás
(1)
A bejelentő hatóságok csak a 24. cikkben rögzített köve
telményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.
(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.
(3)
A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevé
kenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy modulokra
és az érintett készülékre vonatkozó részletes információkat,
valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.
(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 27. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az
azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek
biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az
továbbra is megfeleljen a 24. cikkben megállapított követelmé
nyeknek.
(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.

2014.3.29.

a 24. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmu
lasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja,
felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően,
hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem
felelés vagy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesí
teni a kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.

31. cikk
A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása
(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a
bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó
követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.

(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentett szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.
(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.
29. cikk
Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája
(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.
A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.
(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.

(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.

(4)
Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy beje
lentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget a bejelentése
alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a
bejelentés visszavonását is.

A végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett
tanácsadóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

32. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen
tartják.

(1)
A bejelentett szervezet a III. mellékletben előírt megfelelő
ségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségér
tékelést.

30. cikk
A bejelentés változásai
(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget

(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el.
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A megfelelőségértékelő szervezetek a vállalkozás méretét, azt az
ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az
adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási
folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét megfelelően figye
lembe véve végzik tevékenységüket.

(2)
A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az
ezen irányelv szerint bejelentett, ugyanazokra a készülékekre
vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket
végző más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.

Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a készülék
ezen irányelvnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság
mértékét és a védelem szintjét.

35. cikk

(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a
gyártó nem teljesítette az I. mellékletben, a megfelelő harmoni
zált szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban megálla
pított alapvető követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő
kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.
(4)
Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy
készülék már nem megfelelő, akkor felszólítja a gyártót a
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén
felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.
(5)
Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a tanú
sítványt.
33. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben
A tagállamoknak biztosítják, hogy a bejelentett szervezet
döntése ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.
34. cikk

Tapasztalatcsere
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere szervezéséről.
36. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együtt
működés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szerve
zetek között, és ez az együttműködés a bejelentett szervezetek
ágazati csoportja formájában megfelelően működjön.
A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek,
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vesznek e
csoport munkájában.
5. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ
KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ UNIÓS VÉDINTÉZKEDÉSI
ELJÁRÁS

37. cikk
Az uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő
készülékek ellenőrzése
A készülékekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekez
dése, valamint 16–29. cikkét kell alkalmazni.

A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége
(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:
a) a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüg
gesztése vagy visszavonása;
b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés
hatályát vagy feltételeit;
c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi informá
ciókérés;
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ség, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a
tevékenységek alvállalkozásba adása.

38. cikk
A kockázatot jelentő készülékek kezelésére vonatkozó
nemzeti szintű eljárások
(1)
Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elég
séges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya
alá tartozó készülék kockázatot jelent a közérdek védelmének
ezen irányelv hatálya alá tartozó szempontjait tekintve, akkor
elvégzik az érintett készülék értékelését, amely kiterjed az ebben
az irányelvben meghatározott összes vonatkozó követelményre.
Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon
együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a készülék nem
felel meg az ezen irányelvben megállapított követelményeknek,
haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt, hogy
előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével arányosan
ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedése
ket, hogy a készülék megfeleljen az említett követelményeknek,
vagy vonja ki a készüléket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.
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A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.
Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.
(2)
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg,
hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére,
akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az érté
kelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.
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belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.

(8)
Az érintett készülékkel kapcsolatban a tagállamok
gondoskodnak a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan
meghozataláról, így például a készülék forgalomból való kivo
násáról.

39. cikk
Uniós védintézkedési eljárás

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott, érintett készülék tekintetében.
(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés
második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügye
leti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést
meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott készülék betiltá
sára vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivonására
vagy visszahívására.

(1)
Amennyiben a 38. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, illetve ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és hatá
rozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő
gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.
(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő készülék azonosításához szükséges
adatokat, a készülék származási helyét, a megfelelés feltételezett
hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett
gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti ható
ságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők
egyike miatt következett-e be:
a) a készülék a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya alá
tartozó szempontjait tekintve nem teljesíti az előírt követel
ményeket; vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 13. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok hiányosságai.
(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett készülék megfelelé
sének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – ameny
nyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel
– a kifogásaikról.
(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik,
valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő készüléket
kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a
nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam
visszavonja azt.

(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és
a készülék megfelelőségének hiánya az ezen irányelv 38. cikke
(5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok
hiányosságainak
eredménye,
akkor
a
Bizottság
az
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

40. cikk
Az alaki megfelelés hiánya
(1)
A 38. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen
irányelv 17. cikkét megsértve tüntették fel;

b) a CE-jelölést nem tüntették fel;

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
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d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

L 96/95

43. cikk
Átmeneti rendelkezések

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos;
f) a 7. cikk (6) bekezdésében, illetve a 9. cikk (3) bekezdésében
említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan
tüntették fel;
g) a 7. vagy 9. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.
(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott készülék korlátozására vagy betil
tására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból
történő kivonásáról.

6. FEJEZET
BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. cikk
Bizottsági eljárás
(1)
A Bizottság munkáját az elektromágneses összeférhető
séggel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU
rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
(3)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály szakértőkkel folytatott konzultá
ciót ír elő.

A tagállamok nem akadályozzák meg a 2004/108/EK irányelv
hatálya alá tartozó és az említett irányelvnek megfelelő, 2016.
április 20. előtt forgalomba hozott berendezések forgalmazását
és/vagy üzembe helyezését.

44. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének,
a 3. cikk (1) bekezdése 9–25. pontjának, a 4. cikknek, az 5. cikk
(1) bekezdésének, a 7–12. cikknek, a 15–17. cikknek, a 19. cikk
első albekezdésének, a 20–43. cikknek, valamint a II., III. és IV.
mellékletnek megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét haladék
talanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirde
tésük alkalmával azokhoz ilyen hivatkozást kell fűzni. A rendel
kezéseknek 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 hivat
kozásként kell értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat
formáját a tagállamok határozzák meg.

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.

45. cikk
A bizottság minden, az ezen irányelv alkalmazásával kapcso
latos olyan kérdést is megvizsgálhat, amelyet eljárási szabályza
tával összhangban akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.
42. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi
megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos jogsértések esetén
büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

Hatályon kívül helyezés
A 2004/108/EK irányelv 2016. április 20-i hatállyal, az V.
mellékletben említett, az irányelv nemzeti jogba történő átülte
tésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos
tagállami kötelezettségek sérelme nélkül hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre
az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellék
letben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

46. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihir
detését követő huszadik napon lép hatályba.
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Az 1. cikk, a 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdésének 1–8. pontja, a 3. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) és (3)
bekezdése, a 6. cikk, a 13. cikk, a 19. cikk (3) bekezdése, valamint az I. melléklet 2016. április 20-tól
alkalmazandó.
47. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I. MELLÉKLET
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK
1. Általános követelmények
A berendezést – a technika állásának figyelembevétele mellett – úgy kell tervezni és gyártani, hogy az biztosítsa a
következőket:
a) az általa keltett elektromágneses zavar mértéke ne haladja meg azt a szintet, amely a rádió- és távközlési beren
dezések és egyéb készülékek rendeltetésszerű üzemelését gátolja;
b) a rendeltetésszerű használat alatti várható elektromágneses zavartűrés olyan szintű legyen, hogy mellette a készü
léket a rendeltetésszerű használat elfogadhatatlan minőségi romlása nélkül lehessen üzemeltetni.
2. A helyhez kötött létesítményekre vonatkozó egyedi követelmények
Az alkatrészek telepítése és rendeltetésszerű használata:
A helyhez kötött létesítményt helyes műszaki gyakorlattal és az alkatrészek rendeltetésszerű használatára vonatkozó
információk figyelembevételével kell telepíteni az 1. pontban megállapított alapvető követelmények teljesítése érdeké
ben.
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II. MELLÉKLET
A. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS
1.

A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az e melléklet 2., 3., 4. és 5.
pontjában foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a szóban
forgó készülék megfelel ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2.

Az elektromágneses összeférhetőség értékelése
A gyártónak a lényeges jelenségek alapján el kell végeznie a készülék elektromágneses összeférhetőségének értékelését
az I. melléklet 1. pontjában meghatározott alapvető követelmények teljesítése érdekében.
Az elektromágneses összeférhetőség értékelésénél figyelembe kell venni valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetési
körülményt. Amennyiben a készülék különféle konfigurációkban is üzemelhet, az elektromágneses összeférhetőség
értékelésének meg kell erősítenie azt, hogy a készülék megfelel az I. melléklet 1. pontjában megadott alapvető
követelményeknek valamennyi, a gyártó által a rendeltetésszerű használatot megjelenítő konfiguráció esetében.

3.

A műszaki dokumentáció
A gyártónak el kell készítenie a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a
készülék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését.
A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szük
séges mértékben – ismerteti a készülék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben
alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a készülék általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c) a készülék ezen rajzainak és terveinek, valamint működési módjának megértéséhez szükséges leírások és magya
rázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem
alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket ezen irányelv alapvető biztonsági követelményeinek
teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben
alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy mely részeket
alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; és
f) a vizsgálati jelentések.

4.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy az előállított készülék gyártási
eljárása és annak felügyelete biztosítsa, hogy a készülék megfelel az e melléklet 3. pontjában említett műszaki
dokumentációnak és az I. melléklet 1. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek.

5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó az ezen irányelv hatályában alkalmazandó követelményeknek megfelelő készülékek mindegyikén feltünteti a
CE-jelölést.
5.2. A gyártó a készülék modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszaki dokumen
tációval együtt a készülék forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat azonosítja a készüléket, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
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A meghatalmazott képviselő
A gyártónak az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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III. MELLÉKLET
A. RÉSZ
B. modul: EU-TÍPUSVIZSGÁLAT
1.

Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet
megvizsgálja a készülék műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a termék műszaki tervezése megfelel
az I. melléklet 1. pontjában meghatározott alapvető követelményeknek.

2.

Az EU-típusvizsgálatot a készülék megfelelő műszaki tervezésének értékelése útján kell elvégezni, a 3. pontban
említett műszaki dokumentáció vizsgálatával, mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus). A vizsgálatot az alapvető
követelményeknek a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által meghatározott, bizonyos szempontjaira lehet
korlátozni.

3.

A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtania, amelyet ő
választ meg.
A kérelem feltünteti az alapvető követelmények azon szempontjait, amelyeknek vizsgálatát kérelmezik, és a követ
kezőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a készülék
megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését
és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a készülék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumen
táció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza:
i. a készülék általános leírása;
ii. az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
iii. a készülék ezen rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és
magyarázatok;
iv. a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat
nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket ezen irányelv alapvető biztonsági követel
ményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A
csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy
mely részeket alkalmazták;
v. az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; és
vi. a vizsgálati jelentések.

4.

A bejelentett szervezet a készülék megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja a műszaki doku
mentációt az alapvető követelmények azon szempontjai tekintetében, amelyeknek vizsgálatát kérelmezték.

5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban végzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés
– részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv az érintett készülékre alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett
szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és
címét, a vizsgálat eredményeit, az alapvető követelmények vizsgálatnak alávetett szempontjait, érvényességének
(esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak
egy vagy több melléklete is lehet.
A tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet,
hogy a gyártott készülék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni
ellenőrzést.
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Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet vissza
utasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a
kérelmezőt.
7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozó
dik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a
bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a terméknek az ezen irányelvben szereplő
alapvető követelményeknek való megfelelőségét vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások
az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő
hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok
és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az ilyen, általa visszautasított, visszavont,
felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá
kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett szer
vezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány
mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki
dokumentációt.

9.

A gyártó a készülék forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az
EU-típusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a
műszaki dokumentációt.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9.
pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
B. RÉSZ
C. modul: belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség
1.

A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2. és a 3. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó
készülék megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz ezen irányelv rá vonatkozó
követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek
figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy a gyártott készülék megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváha
gyott típusnak és ezen irányelv követelményeinek.

3.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.1. A gyártó minden olyan készüléken feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
3.2. A gyártó a készülék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a
készülék forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi
nyilatkozat azonosítja a készülék azon modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
4.

A meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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IV. MELLÉKLET
(XXXX. sz.) (1) EU-megfelelőségi nyilatkozat
1. Készülékmodell/Termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a készülék azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; adott esetben a készülék megfelelő
azonosításához szükséges, megfelelően látható színes fényképet is tartalmazhat).
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozások,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek, az adott szabvány/specifikáció kiadási dátumának
megadása mellett.
7. Amennyiben alkalmazható: a(z) … (név, szám) bejelentett szervezet elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a
következő tanúsítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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V. MELLÉKLET
A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők
(lásd a 45. cikket)
Irányelv

2004/108/EK

Az átültetés határideje

2007. január 20.

Az alkalmazás kezdete

2007. július 20.
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VI. MELLÉKLET
Megfelelési táblázat
2004/108/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk és 2. cikke (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés a)–c) pont

1. cikk, (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés d) pont

1. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

3. cikk, (1) bekezdés 1. pont

2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

3. cikk, (1) bekezdés 2. pont

2. cikk (1) bekezdés c) pont

3. cikk, (1) bekezdés 3. pont

2. cikk (1) bekezdés d) pont

3. cikk, (1) bekezdés 4. pont

2. cikk (1) bekezdés e) pont

3. cikk, (1) bekezdés 5. pont

2. cikk, (1) bekezdés, f) pont

3. cikk, (1) bekezdés 6. pont

2. cikk, (1) bekezdés, g) pont

3. cikk, (1) bekezdés 7. pont

2. cikk, (1) bekezdés, h) pont

3. cikk, (1) bekezdés 8. pont

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

13. cikk

7. cikk

14. cikk

8. cikk

16. cikk és 17. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (5) bekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

10. cikk és 11. cikk

37., 38. és 39. cikk

12. cikk

4. fejezet

13. cikk

19. cikk

14. cikk

45. cikk

15. cikk

43. cikk

16. cikk

44. cikk

17. cikk

46. cikk

18. cikk

47. cikk

I. melléklet

I. melléklet
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2004/108/EK irányelv
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Ez az irányelv

II. melléklet és IV. melléklet 1. pont

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet 2. pont

IV. melléklet

V. melléklet

16. cikk és 17. cikk

VI. melléklet

24. cikk

VII. melléklet

VI. melléklet
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/31/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról
(átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

parlamenti és tanácsi határozat (6) az ágazati jogszabá
lyokban alkalmazandó közös elveket és referenciarendel
kezéseket határoz meg, hogy ezáltal egységes alapot
biztosítson e jogszabályok felülvizsgálatához, illetve
átdolgozásához. A 2009/23/EK irányelvet hozzá kell
igazítani az említett határozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(4)

Ezen irányelv hatálya az Unió piacán újonnan forga
lomba hozott nem automatikus működésű mérlegekre,
azaz vagy valamely Unióban letelepedett gyártó által
készített új nem automatikus működésű mérlegekre,
vagy a harmadik országból behozott, új vagy használt
nem automatikus működésű mérlegekre terjed ki.

(5)

A tagállamoknak vállalniuk kell a felelősséget a széles
nyilvánosság védelméért a nem automatikus működésű
mérlegek segítségével végrehajtott mérési műveletek hely
telen eredményeivel szemben, amelyeket meghatározott
alkalmazási kategóriákban használnak.

(6)

Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formá
jára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(7)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó közérdek magas
szintű védelme, továbbá az uniós piacon megvalósuló
tisztességes verseny garantálása érdekében a gazdasági
szereplőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől
függően felelősséget kell vállalniuk a nem automatikus
működésű mérlegek ezen irányelvnek való megfeleléséért.

(8)

Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan nem automatikus működésű mérlegeket
forgalmazzon, amelyek megfelelnek ennek az irányelv
nek. A kötelezettségeket egyértelműen és arányosan, a
gazdasági szereplőknek az ellátási és értékesítési láncban
betöltött szerepének megfelelően kell elosztani.

(9)

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
végfelhasználók közötti kommunikáció elősegítése érde
kében a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági
szereplőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett inter
netes elérhetőségüket is adják meg.

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

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

a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

(2)

(3)

A nem automatikus működésű mérlegekről szóló, 2009.
április 23-i 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelven (3) lényegi módosításokat hajtottak végre (4).
Mivel most további módosításokra kerül sor, az irány
elvet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (5) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés
általános elveit.

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 122., 2009.5.16., 6. o. A 2009/23/EK irányelv a nem auto
matikus mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1990. június 20-i 90/384/EGK tanácsi irányelv (HL L 189.,
1990.7.20., 1. o.) kodifikált változata.
(4) Lásd a V. melléklet A. részét.
(5) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(6) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
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(10)

Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyár
tási eljárásról, a gyártó van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A
megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó
kötelezettségének kell maradnia.

(11)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő nem automatikus működésű mérlegek
megfeleljenek ennek az irányelvnek és különösen arról,
hogy a gyártók ezeken a nem automatikus működésű
mérlegeken a megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat
elvégezzék. Az importőrök számára ezért rendelkezéseket
kell hozni annak biztosítására, hogy az általuk forga
lomba hozott nem automatikus működésű mérlegek
megfeleljenek az ebben az irányelvben előírt követelmé
nyeknek, továbbá azért, hogy ne hozzanak forgalomba
olyan nem automatikus működésű mérlegeket, amelyek
ezen követelményeknek nem felelnek meg, vagy kocká
zatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni továbbá az
importőrök tekintetében annak ellenőrzésére is, hogy a
megfelelőségértékelési eljárásokat lefolytatták, illetve hogy
a nem automatikus működésű mérlegek jelölése és a
gyártók által elkészített dokumentáció az illetékes
nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából rendelke
zésre áll.

(12)

(13)

Amikor egy nem automatikus működésű mérleget forga
lomba hoznak, az importőröknek fel kell tüntetniük a
nem automatikus működésű mérlegen nevüket, bejegy
zett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és
kapcsolattartási postai címüket. Kivételt képeznek azok
az esetek, amikor az importőrnek fel kellene bontania a
csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a nem automa
tikus működésű mérlegen feltüntethesse.
A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott,
nem automatikus működésű mérleget a forgalmazó
forgalmazza, és megfelelő gondossággal kell eljárnia,
hogy a nem automatikus működésű mérleget olyan
módon kezelje, hogy az ne befolyásolja hátrányosan a
mérleg megfelelését.

(14)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba nem automatikus műkö
désű mérleget, illetve azt oly módon módosítja, hogy az
befolyásolja az ezen irányelvnek való megfelelést, gyár
tónak kell tekinteni, és vállalnia kell a gyártót terhelő
kötelezettségeket.

(15)

A forgalmazókat és importőröket, mivel közel vannak a
piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti hatóságok
által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel kell készí
teni az aktív részvételre oly módon, hogy rendelkezé
sükre bocsátják az adott nem automatikus működésű
mérleggel kapcsolatban az összes szükséges információt.

(16)

A nem automatikus működésű mérleg teljes értékesítési
láncot átfogó nyomon követhetősége egyszerűbbé és
hatékonyabbá teszi a piacfelügyelet. A hatékony
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nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti
hatóságok feladatait a nem megfelelő nem automatikus
működésű mérleget forgalmazó gazdasági szereplők
azonosításában. Az egyéb gazdasági szereplők azonosítá
sához ezen irányelv által előírt információk tárolása
esetén nem követelhető meg a gazdasági szereplőtől,
hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazdasági
szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban
forgó gazdasági szereplő számára nem automatikus
működésű mérleget szállítottak, illetve amelyek számára
a szóban forgó gazdasági szereplő nem automatikus
működésű mérleget szállított.

(17)

Ez az irányelv csak az alapvető követelmények meghatá
rozására korlátozódik a nem automatikus működésű
mérlegek metrológiai követelményeire és működésére
vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a metrológiára és
a műszaki jellemzőkre vonatkozó említett alapvető köve
telményeknek való megfelelőség értékelése könnyebbé
váljon, rendelkezni kell arról, hogy vélelmezni kell azon
nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségét,
amelyek megfelelnek az európai szabványosításról szóló,
2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek (1) megfelelően elfogadott harmoni
zált szabványoknak, különösen, ami a metrológiai, terve
zési és szerkezeti jellemzőket illeti.

(18)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.

(19)

A vonatkozó metrológiai és műszaki rendelkezéseknek
való megfelelőség értékelése szükséges a felhasználók és
harmadik személyek hatékony védelméhez.

(20)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni
tudják, az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják,
hogy a piacon forgalmazott nem automatikus működésű
mérlegek megfelelnek az alapvető követelményeknek,
megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A
768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárá
sokra különböző modulokat határoz meg, melyek köre
– az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint
arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszi
gorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia biztosí
tása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell
kiválasztani.

(21)

A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készí
teniük, amelyben megadják az ezen irányelvben előírt
információt arról, hogy a nem automatikus működésű
mérleg megfelel az ebben az irányelvben előírt követel
ményeknek és az egyéb vonatkozó uniós harmonizációs
jogszabályoknak.

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
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(22)

Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi
aktusok meghatározásához szükséges információt
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelke
zésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentá
ció.

(23)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelési eljárás
egészének látható végeredménye a nem automatikus
működésű mérleg megfelelőségét igazoló CE-jelölés és a
kiegészítő metrológiai jelölés. A CE-jelölésre irányadó
általános elveket és a CE-jelölés és más jelölések közötti
kapcsolatot a 765/2008/EK rendelet határozza meg. A
CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés feltüntetésére
vonatkozó szabályokat ebben az irányelvben kell
megállapítani.

(24)

Az ebben az irányelvben előírt megfelelőségértékelési
eljárások megfelelőségértékelő szervezetek közreműkö
dését igénylik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

(25)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2009/23/EK irány
elvben meghatározott kritériumok, amelyeket a Bizott
sághoz való bejelentés céljából a megfelelőségértékelő
szervezeteknek teljesíteniük kell, nem elégségesek annak
biztosításához, hogy a bejelentett szervezetek az egész
Unióban egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsa
nak. Mindazonáltal létfontosságú, hogy valamennyi beje
lentett szervezet azonos színvonalon és tisztességes
versenyfeltételek mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező
követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelő
ségértékelő szervezetekre, amelyek megfelelőségértékelési
szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják jelentetni
magukat.

(26)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja
a harmonizált szabványokban rögzített kritériumoknak
való megfelelést, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel
az ebben az irányelvben rögzített vonatkozó követelmé
nyeknek.

(27)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának
biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a
bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és
ellenőrzésében részt vevő egyéb szervezetekre szintén
követelményeket kell előírni.

(28)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvető
eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek felké
szültségének ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából ezt is
alkalmazni kell.

(29)

A nemzeti hatóságoknak előnyben kell részesíteniük a
765/2008/EK rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsít
ványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító –
átlátható akkreditálást, amellyel bizonyítják a megfelelő
ségértékelő szervezetek műszaki alkalmasságát az egész
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Unióban. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik
meg, hogy rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz,
hogy maguk végezzék el ezt az értékelést. Ebben az
esetben az elvégzett értékelések megfelelő szintű hiteles
ségének a többi nemzeti hatóság felé való biztosítása
érdekében a Bizottság és a többi tagállam számára be
kell nyújtaniuk a szükséges igazoló dokumentumot,
amely bizonyítja az adott szabályozási követelmények
alapján értékelt megfelelőségértékelő szervezetek megfele
lését.
(30)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. A piacon forgalomba hozandó nem
automatikus működésű mérlegekre előírt védelmi szint
megóvása érdekében alapvető fontosságú, hogy a
megfelelőségértékelési feladatok ellátását illetően az alvál
lalkozók és leányvállalatok megfeleljenek ugyanazoknak a
követelményeknek, mint a bejelentett szervezetek. Ezért
fontos, hogy a bejelentendő szervezetek alkalmasságának
és teljesítményének értékelése, valamint a már bejelentett
szervezetek ellenőrzése az alvállalkozók és leányvállalatok
által végzett tevékenységekre is kiterjedjen.

(31)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele
érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(32)

Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggá
lyok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék
működésüket.

(33)

A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(34)

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy a nem automatikus működésű
mérlegek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha
megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és ésszerűen
előrelátható feltételek mellett történő használat esetén
nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát.
A nem automatikus működésű mérlegeket csak ésszerűen
előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha a hasz
nálat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés ered
ménye – kell úgy tekinteni, hogy nem felelnek meg az
ezen irányelvben meghatározott alapvető követelmények
nek.
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A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
az ezen irányelv hatálya alá tartozó nem automatikus
működésű mérlegekre is alkalmazandók. Ez az irányelv
nem gátolhatja a tagállamokat abban a választásban,
hogy mely illetékes hatóságot bízzák meg ezen feladatok
ellátásával.

A 2009/23/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik
védintézkedési eljárásról, amely lehetővé teszi a Bizottság
számára, hogy megvizsgálja azon intézkedések megalapo
zottságát, amelyeket valamely tagállam az általa nem
megfelelőnek ítélt, nem automatikus működésű mérle
gekkel szemben hozott. Az átláthatóság javítása és az
eljárási idő csökkentése érdekében javítani kell a hatályos
védintézkedési eljáráson azzal a céllal, hogy azt hatéko
nyabbá tegyék, építve a tagállamok szakértelmére.

A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan nem automatikus működésű mérle
gekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kocká
zatot jelentenek az ezen irányelv hatálya alá tartozó
közérdek védelmének egyéb szempontjaiból. Lehetővé
kell tenni továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok
a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve az
ilyen nem automatikus működésű mérlegeket illetően
már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

(39)

Ezen irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellen
őrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) összhangban
kell gyakorolni.

(40)

A bejelentés követelményeinek nem vagy már nem
megfelelő bejelentett szervezetek tekintetében a bejelentő
tagállamot a szükséges kiigazító intézkedések meghoza
talára felszólító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a
tanácsadóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

(41)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberi
egészségre vagy biztonságra, illetve a közérdek védel
mének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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megfelelő nem automatikus működésű mérlegekre vonat
kozó végrehajtási jogi aktusok elfogadása esetén.

(42)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv
értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet
be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan
ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök,
vagy egy tagállam képviselője vet fel standard eljárási
szabályzatával összhangban.

(43)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó ügyek kivizsgálásakor –
a végrehajtás és a jogsértések kivételével –, azaz bizottsági
szakértői csoport keretében az Európai Parlamentnek a
meglévő gyakorlatnak megfelelően rendelkezésére kell
bocsátani az összes információt és dokumentációt, vala
mint – adott esetben – meg kell hívni az ülésekre.

(44)

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekin
tetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU
rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy
indokoltak voltak-e a tagállam által a nem megfelelő nem
automatikus működésű mérlegek tekintetében hozott
intézkedések.

(45)

A tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irányelv
rendelkezései értelmében elfogadott nemzeti jogszabályok
rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szank
ciókra vonatkozó szabályokat, valamint biztosítaniuk kell
végrehajtásukat.
E
szankcióknak
hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(46)

Ésszerű átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a
2009/23/EK irányelvnek megfelelően az ezen irányelvet
átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó
határidőig már forgalomba hozott nem automatikus
működésű mérlegek forgalmazhatóságát és üzemeltethe
tőségét, további termékkövetelménynek való megfelelés
szükségessége nélkül. A forgalmazók tehát az ezen irány
elvet átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonat
kozó határidőig rendelkezésre bocsáthatják a már forga
lomba hozott nem automatikus működésű mérlegeket,
azaz a már az ellátási láncban található készletet.

(47)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen annak biztosítá
sát, hogy a forgalomban lévő nem automatikus műkö
désű mérlegek teljesítsék az ezen irányelv hatálya alá
tartozó közérdekek védelmének magas szintjéhez szük
séges követelményeket, valamint a belső piac működé
sének garantálását – a tagállamok nem tudják kielégítően
megvalósítani, az Unió szintjén azonban az irányelv
léptéke és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az
Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló
szerződés 5. cikkében említett szubszidiaritás elvének
megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság
elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e
cél eléréséhez szükséges mértéket.

2014.3.29.

(48)

(49)
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Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következett.

Ez az irányelv nem érinti a V. melléklet B. részében
meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő
átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel
kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály
(1)
Ennek az irányelvnek a hatálya az összes nem automa
tikus működésű mérlegre kiterjed.

(2)
Ezen irányelv a mérlegek felhasználásának alábbi kategó
riáit különbözteti meg:
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2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „mérleg”: olyan mérőeszköz, amely testek tömegének
meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi
erő felhasználásával. A mérleg egyúttal más, tömeggel
kapcsolatos értékek, mennyiségek, paraméterek vagy
jellemzők meghatározására is szolgálhat;

2. „nem automatikus működésű mérleg”: olyan mérleg, amely
a mérés során kezelő beavatkozását igényli;

3. „forgalmazás”: egy nem automatikus működésű mérlegnek
kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre
bocsátása értékesítés vagy használat céljára az uniós piacon,
akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

4. „forgalomba hozatal”: a nem automatikus működésű
mérleg első alkalommal történő forgalmazása az uniós
piacon;

5. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki nem
automatikus működésű mérleget gyárt, vagy aki ilyen
mérleget terveztet vagy gyártat, és saját neve vagy védjegye
alatt forgalmaz;

a) tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez;

b) tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás,
kártérítés vagy hasonló típusú fizetés megállapítása céljából;

c) tömeg megállapítása jogszabályok vagy rendelkezések alkal
mazására vagy szakértői véleményhez bírósági eljárások
során;

d) tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek súlyának
mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés céljaira;

e) tömeg meghatározása gyógyszertárban gyógyszerek vény
alapján történő elkészítéséhez és a tömeg meghatározása
orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzé
sekben;

f) az ár meghatározása a tömeg alapján a vásárlók közvetlen
kiszolgálásának céljára és előcsomagoláshoz;

g) minden egyéb alkalmazás az a)-f) pontban felsoroltakon
kívül.

6. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki egy gyártótól
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott
feladatok céljából a nevében eljárjon;

7. „importőr”: az Unióban letelepedett, bármely természetes
vagy jogi személy, aki harmadik országból származó nem
automatikus működésű mérleget hoz forgalomba az uniós
piacon;

8. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importőrtől külön
böző természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban,
aki forgalmazza a nem automatikus működésű mérleget;

9. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr és a forgalmazó;

10. „műszaki előírás”: az eszköz által teljesítendő műszaki
követelményeket ismertető dokumentum;

11. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;

L 96/112

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

12. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pont
jában meghatározott akkreditálás;

13. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikke 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló
testület;

14. „megfelelőségértékelés”: értékelő eljárás, amely bizonyítja a
nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatos alap
vető követelmények teljesülését;

15. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsí
tást és ellenőrzést – végző szervezet;

2014.3.29.

4. cikk
Alapvető követelmények
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt felhaszná
lási módokra alkalmazott vagy alkalmazni szándékozott nem
automatikus működésű mérlegeknek meg kell felelniük az I.
mellékletben megállapított alapvető követelményeknek.
Azokban az esetekben, amelyekben a nem automatikus műkö
désű mérleg olyan készülékeket tartalmaz, vagy olyan készülé
kekhez van csatlakoztatva, amelyeket nem használnak vagy nem
szándékoznak használni az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pont
jában felsorolt felhasználási módokra, az ilyen készülékekre ezek
az alapvető követelmények nem vonatkoznak.
5. cikk
A nem automatikus működésű mérlegek szabad mozgása

16. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető, forgalomban lévő
nem automatikus működésű mérleg visszavétele;

(1)
A tagállamok nem akadályozhatják olyan nem automa
tikus működésű mérlegek forgalmazását, amelyek megfelelnek
ezen irányelv követelményeinek.

17. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze a nem automatikus műkö
désű mérleg forgalmazását az értékesítési láncban;

(2)
A tagállamok nem akadályozhatják olyan nem automa
tikus működésű mérlegeknek az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f)
pontjában meghatározott felhasználási módokra történő
üzembe helyezését, amelyek megfelelnek ezen irányelv követel
ményeinek.

18. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós
jogszabály;

2. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

6. cikk
19. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a
nem automatikus működésű mérleg megfelel a jelölés
feltüntetéséről rendelkező uniós harmonizációs jogszabá
lyokban rögzített követelményeknek.

3. cikk
Forgalmazás és üzembe helyezés

A gyártók kötelezettségei
(1)
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegeik
forgalomba hozatalakor a gyártók szavatolják, hogy e mérlegek
tervezése és gyártása az I. mellékletben meghatározott alapvető
követelményekkel összhangban történt.

(1)
A tagállamok minden intézkedést megtesznek annak
biztosítására, hogy csak olyan nem automatikus működésű
mérlegek legyenek forgalmazhatók, amelyek megfelelnek ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek.

(2)
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek
esetében a gyártók elkészítik a II. mellékletben említett műszaki
dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a 13. cikk szerinti,
vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást.

(2)
A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek
annak biztosítására, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a)-f) pont
jában felsorolt felhasználásokra csak olyan nem automatikus
működésű mérlegeket állíthassanak üzembe, amelyek
megfelelnek ezen irányelv előírásainak.

Amennyiben a megfelelőségértékelési eljárás keretében bizonyí
tást nyer, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában
felsorolt alkalmazásokra szánt nem automatikus működésű
mérleg megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártók
elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint feltüntetik
a terméken a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést.

(3)
A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek
annak biztosítására, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a)-f) pont
jában felsorolt felhasználásokra üzembe állított nem automa
tikus működésű mérlegek továbbra is megfeleljenek ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek.

(3)
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek
esetében a gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfele
lőségi nyilatkozatot a készülék forgalomba hozatalát követően
10 évig megőrzik.

2014.3.29.
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(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni a nem automatikus műkö
désű mérleg tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint
azon harmonizált szabványok vagy más műszaki leírások válto
zásait, amelyek alapján a nem automatikus működésű mérleg
megfelelőségét megállapították.
Ha az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkal
mazásokra szánt automatikus működésű mérleg kockázataira
tekintettel indokolt, a gyártók elvégzik a forgalmazott nem
automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizsgálják a
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről a
nem megfelelő, nem automatikus működésű mérlegekről és az
ilyen mérlegek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoz
tatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézke
désről.
(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott,
nem automatikus működésű mérlegeken megtalálható a III.
melléklet szerinti, azonosítást lehetővé tevő típus-, tétel- vagy
sorozatszám vagy más ilyen elem.
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalma
zásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek esetében a
gyártók feltüntetik a III. melléklet 1. pontjában előírt feliratokat.
A nem az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek
esetében a gyártók feltüntetik a III. melléklet 2. pontjában előírt
feliratokat.
Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felso
rolt bármely alkalmazásra szánt, nem automatikus működésű
mérlegben vagy ahhoz kapcsolva olyan készülékek találhatók,
amelyeket nem használnak vagy nem szándékoznak használni
az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalmazá
sokra, a gyártóknak a készülékek mindegyikét el kell látniuk a
18. cikkben és a III. melléklet 3. pontjában előírt, felhasználást
korlátozó jelzéssel.
(6)
A gyártók a nem automatikus működésű mérlegen feltün
tetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és postai kapcsolattartási címüket. Címként egy
olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet
lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti
hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.
(7)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy az 1. cikk (2)
bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt bármely alkalmazásra
szánt, nem automatikus működésű mérleghez mellékelt haszná
lati utasítás és információk nyelve az adott tagállam által
meghatározott, a végfelhasználók számára könnyen érthető
nyelv legyen. Az ilyen használati utasításnak és tájékoztatónak,
illetve a jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és világosnak kell
lennie.
(8)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott, nem auto
matikus működésű mérleg nem felel meg ezen irányelv köve
telményeinek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intéz
kedéseket a nem automatikus működésű mérleg megfelelő
ségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból
vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a nem automatikus
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működésű mérleg kockázatot jelent, a gyártók erről – és külö
nösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézke
dések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok
illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó nem
automatikus működésű mérleget forgalmazták.
(9)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a nem automatikus működésű mérleg ezen irányelvnek
való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomta
tott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentá
ciót. Az importőrök, amennyiben az említett hatóság úgy kéri,
együttműködnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket
az általuk forgalomba hozott nem automatikus működésű
mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.
7. cikk
Meghatalmazott képviselők
(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.
A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a
6. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elké
szítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalma
zott képviselő megbízatásának részét.
(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbíza
tásnak legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a
meghatalmazott képviselőnek:
a) a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát
követően 10 évig megőrzi, és a nemzeti piacfelügyeleti ható
ságok rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatko
zatot és a műszaki dokumentációt;
b) valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az emlí
tett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a nem automa
tikus működésű mérleg megfelelőségének igazolásához szük
séges összes információt és dokumentációt;
c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a megbízatása körébe tartozó nem automatikus működésű
mérleg jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett
intézkedéseknél.
8. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök kizárólag megfelelő nem automatikus
működésű mérleget hozhatnak forgalomba.
(2)
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg
forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök meggyő
ződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 13. cikkben említett

L 96/114

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a
gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a mérőműszeren
fel van tüntetve a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés,
és mellékelve vannak hozzá az előírt dokumentumok, továbbá
arról, hogy a gyártó megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkal
mazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg nem felel
meg az I. mellékletben előírt alapvető biztonsági követelmé
nyeknek, a terméket nem hozhatja mindaddig forgalomba,
amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben a nem
automatikus működésű mérleg kockázatot jelent, az importőr
tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságo
kat.
A nem az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek
forgalomba hozatalakor az importőrök szavatolják, hogy a
gyártó megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében szereplő köve
telményeknek.
(3)
Az importőrök az eszközön feltüntetik nevüket, bejegy
zett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai kapcso
lattartási címüket. Amennyiben ehhez fel kell bontani a csoma
golást, a jelöléseket a csomagoláson és a kísérő dokumentáción
lehet feltüntetni. A kapcsolattartási adatokat a végfelhasználók
és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven
kell feltüntetni.
(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy az 1. cikk (2)
bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt bármely felhasználási
módra szánt nem automatikus működésű mérleghez mellékelt
használati utasítás és információk nyelve az adott tagállam által
meghatározott, a végfelhasználók számára könnyen érthető
nyelv legyen.
(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg az 1. cikk (2)
bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt,
nem automatikus működésű mérleg a felelősségi körükbe tarto
zik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az I.
mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való
megfelelését.
(6)
Ha az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt automatikus működésű mérleg kockáza
taira tekintettel indokolt, az importőrök elvégzik a forgalmazott
nem automatikus működésű mérleg mintavizsgálatát, kivizs
gálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek
ezekről a nem megfelelő, nem automatikus működésű mérle
gekről és az ilyen mérlegek visszahívásáról, valamint folyama
tosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonköve
tési intézkedésről.
(7)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott nem auto
matikus működésű mérleg nem felel meg ezen irányelv köve
telményeinek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intéz
kedéseket a nem automatikus működésű mérleg megfelelő
ségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból
vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a nem automatikus
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működésű mérleg kockázatot jelent, az importőrök erről – és
különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító
intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban
forgó nem automatikus működésű mérleget forgalmazták.
(8)
Az importőrök az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pont
jában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus műkö
désű mérlegek forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti
hatóságok számára legalább 10 évig elérhetővé teszik az EUmegfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, és biztosítják, hogy a
műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére
bocsátható legyen.
(9)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére átadják a nem automatikus működésű mérleg
megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott
vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt,
melyet az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven kell
a hatóság rendelkezésére bocsátani. Az importőrök, amennyiben
az említett hatóság úgy kéri, együttműködnek vele minden
olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba hozott
nem automatikus működésű mérleg jelentette kockázatok kikü
szöbölése érdekében hoznak.
9. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
Nem automatikus működésű mérleg forgalmazásakor a
forgalmazók az ebben az irányelvben előírt követelményekkel
kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.
(2)
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegek
forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken
elhelyezték-e a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést,
mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, a használati
utasítást és a biztonsági tájékoztatót azon a nyelven, amely a
végfelhasználók számára könnyen érthető abban a tagállamban,
ahol a terméket forgalmazzák, valamint, hogy a gyártók és
importőrök betartották-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében,
illetve a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelménye
ket.
Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy egy, az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg nem
felel meg az I. mellékletben előírt alapvető követelményeknek,
nem forgalmazhatja a nem automatikus működésű mérleget
mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá ameny
nyiben a nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent,
a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt,
valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
A nem az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt
alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegeik
forgalomba hozatalakor a forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó
és az importőr megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében,
valamint a 8. cikk (3) bekezdésében szereplő követelményeknek.
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(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg az 1. cikk (2)
bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt,
nem automatikus működésű mérleg a felelősségi körükbe tarto
zik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az I.
mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való
megfelelését.
(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott, nem automatikus
működésű mérleg nem felel meg ezen irányelv követelményei
nek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges kiiga
zító intézkedéseket a nem automatikus működésű mérleg
megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forga
lomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a nem automa
tikus működésű mérleg kockázatot jelent, a forgalmazók erről –
és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító
intézkedések részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban
forgó eszközt forgalmazták.
(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére
bocsátják a nem automatikus működésű mérleg megfelelő
ségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektro
nikus formátumú információt és dokumentációt. A forgalma
zók, amennyiben az említett hatóság úgy kéri, együttműködnek
vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forga
lomba hozott, nem automatikus működésű mérleg jelentette
kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.
10. cikk
Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy nem automatikus működésű
mérleget, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba
hozott, nem automatikus működésű mérleget, amely befolyá
solja a nem automatikus működésű mérleg ezen irányelvnek
való megfelelését, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell
tekinteni, és a 6. cikkben a gyártókra előírt kötelezettségek
terhelik.
11. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalma
zásokra szánt, nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatalakor a gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell
a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:
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12. cikk
A nem automatikus működésű mérlegek megfelelőségének
vélelmezése
Azokról a nem automatikus működésű mérlegekről, amelyek
megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok
egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai
Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az
említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, az
I. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek.
13. cikk
Megfelelőségértékelési eljárások
(1)
A nem automatikus működésű mérlegeknek az I. mellék
letben megállapított alapvető követelményeknek való megfelelő
sége a gyártó választása szerint a következő megfelelőségértéke
lési eljárások bármelyikével megállapítható:
a) a II. melléklet 1. pontjában meghatározott B. modul, amelyet
vagy a II. melléklet 2. pontjában meghatározott D. modul,
vagy pedig a II. melléklet 4. pontjában meghatározott F.
modul követ;
A B. modul nem kötelező azonban olyan nem automatikus
működésű mérlegek esetében, amelyek nem alkalmaznak
elektronikus készülékeket, és amelyek tehermérő szerkezete
nem használ rugót a teher ellensúlyozására. Azon nem auto
matikus működésű mérlegek esetében, amelyekre a B. modul
nem vonatkozik, a II. melléklet 3. pontjában meghatározott
D1. modul vagy a II. melléklet 5. pontjában meghatározott
F1. modul alkalmazandó;
b) a II. melléklet 6. pontjában meghatározott G. modul.
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőségértékelési
eljárásokra vonatkozó dokumentumokat és levelezést annak a
tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani, amelyben
az említett eljárásokat lefolytatják, vagy a 19. cikknek megfele
lően bejelentett szerv által elfogadott nyelven.
14. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat

a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely nem automatikus
működésű mérleget szállított nekik;
b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek ők szállítottak
nem automatikus működésű mérleget.
A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt informáci
ókat a nem automatikus működésű mérleg hozzájuk történő
szállítását, illetve az általuk történő szállítását követő 10 éven
keresztül rendelkezésre kell tudniuk bocsátani.

(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I.
mellékletben meghatározott alapvető követelmények teljesültek.
(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IV. mellék
letben foglalt mintának, felépítése tartalmazza a II. melléklet
vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és a nyilatko
zatot folyamatosan aktualizálni kell. Le kell fordítani az azon
tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán a
nem automatikus működésű mérleget forgalomba hozzák vagy
forgalmazzák.
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(3)
Amennyiben egy nem automatikus működésű mérlegre
több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfele
lőségi nyilatkozatot ír elő, minden ilyen uniós jogi aktushoz
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. Ez a
nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosí
tását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.
(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal a nem automatikus működésű mérleg ezen
irányelvben meghatározott követelményeknek való megfelelésé
ért.
15. cikk
A megfelelőségi jelölés
Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalma
zásokra szánt, nem automatikus működésű mérlegnek az ezen
irányelvnek való megfelelőségét a CE-jelölésnek, valamint a
16. cikkben meghatározott kiegészítő metrológiai jelölésnek a
nem automatikus működésű mérlegen való feltüntetésével kell
jelezni.
16. cikk
A CE-jelölésre és a kiegészítő metrológiai jelölésre
vonatkozó általános elvek
(1)
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében
meghatározott általános elvek vonatkoznak.
(2)
A kiegészítő metrológiai jelölés egy nagy „M” betűből,
valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két szám
jegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magas
sága megegyezik a CE-jelölés magasságával.
(3)
A 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott
általános elvek megfelelően alkalmazandók a kiegészítő
metrológiai jelölésre.
17. cikk
A CE-jelölés, a kiegészítő metrológiai jelölés és egyéb
jelölések feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek
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A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet,
vagy utasításai alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatalma
zott képviselője tünteti fel.
(5)
A CE-jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést és a beje
lentett szervezet vagy szervezetek azonosító számát/számait
különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen
egyéb jelölés követheti.
(6)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.
18. cikk
Korlátozott felhasználásra utaló jelölés
A 6. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdésében említett és
a III. melléklet 3. pontjában meghatározott jelzést a készülé
keken világosan látható és kitörölhetetlen formában kell
elhelyezni.
4. FEJEZET
A MEGFELELÉSÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

19. cikk
Bejelentés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak
azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen
irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségérté
kelési feladatok ellátására.
20. cikk
Bejelentő hatóságok
(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelős a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és
bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásá
ért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért, ideértve a
25. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is.

(1)
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a nem
automatikus működésű mérlegen vagy annak adattábláján jól
láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni.

(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditáló testület végzi el azzal összhangban.

(2)
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a
mérőműszer forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.

(3)
Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti
értékelést, bejelentést vagy felügyeletet átruházza vagy más
módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati
szervezet, akkor ezen szervezetnek jogi személynek kell lennie,
és értelemszerűen meg kell felelnie a 21. cikkben foglalt köve
telményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a
tevékenységeivel összefüggő felelősség kérdésének teljes körű
rendezéséről.

(3)
A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést
követi.
(4)
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a gyár
tásellenőrzési szakaszban részt vevő bejelentett szervezet vagy
szervezetek azonosító száma(i) követi(k) a II. mellékletben
foglaltaknak megfelelően.

(4)
A bejelentő hatóság teljes felelősséget vállal a (3) bekez
désben említett szerv által elvégzett feladatokért.
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21. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentő hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.
(2)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg és működtetik,
hogy biztosítva legyen tevékenységének objektivitása és pártat
lansága.
(3)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személy hoz meg.
(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.
(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.
(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.
22. cikk
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karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti
szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve,
hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.

(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső
szintű vezetése és a megfelelőségértékelés elvégzéséért felelős
munkavállalója nem lehet annak a nem automatikus működésű
mérlegnek a tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője,
vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyet
értékel, valamint nem lehet az említett felek képviselője sem. Ez
nem zárja ki az olyan értékelt, nem automatikus működésű
mérlegek használatát, amelyek a megfelelőségértékelő szervezet
működéséhez szükségesek, illetve az ilyen nem automatikus
működésű mérlegek személyes célra történő használatát sem.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű
vezetése és a megfelelőségértékelés elvégzéséért felelős munka
vállalója nem vehet részt közvetlenül e nem automatikus műkö
désű mérlegek tervezésében, gyártásában vagy kialakításában,
forgalmazásában, üzembe helyezésében, használatában vagy
karbantartásában, és nem képviselhet ilyen tevékenységben
részt vevő feleket sem. Nem vehet részt olyan tevékenységben,
amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevé
kenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy fedd
hetetlenségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgál
tatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányválla
lataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelő
ségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és
pártatlanságát.

A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.

(5)
A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben
érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő –
főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely
befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevé
kenységeik eredményét.

23. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.
(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a II.
melléklet által elrendelt valamennyi olyan megfelelőségértékelési
feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függet
lenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő
szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében
végzik el.

(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől vagy az általa
értékelt, nem automatikus működésű mérlegtől.

A megfelelőségértékelő szervezetnek – mindig és minden egyes
megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan nem auto
matikus működésű mérlegfajta vagy -kategória tekintetében,
amelyre bejelentették – rendelkeznie kell a következőkkel:

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa
értékelt nem automatikus működésű mérleg tervezésében, gyár
tásában, szállításában, összeszerelésében, használatában vagy

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;
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b) azon eljárások leírásával, amelyekkel összhangban megfelelő
ségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és
megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal és
eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak
és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni egy vállalkozás
méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállal
kozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetett
ségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy
sorozatjellegét.

A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségér
tékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminiszt
rációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel,
továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

2014.3.29.

(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a II. melléklet vagy az azt átültető nemzeti
jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végrehajtása
során jutott birtokukba, kivéve annak a tagállamnak az illetékes
hatóságait, ahol a szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulaj
donjogokat tiszteletben tartják.

(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkal
mazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a
bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységeiben,
illetve gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést
végző munkavállalójuk tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá
általános útmutatóként alkalmazzák az említett csoport
munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és
dokumentumokat.

24. cikk
(7)
A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős
személyzet a következőkkel rendelkezik:

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) az I. mellékletben meghatározott alapvető követelmények, az
alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós
harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok alkal
mazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(8)
Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint
annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési felada
tokat végző személyzet pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelést végző munkavállalóinak javadalmazása
nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok ered
ményétől.

A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik,
hogy megfelel a 23. cikkben meghatározott követelményeknek,
amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiter
jednek az említett követelményekre.

25. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozásai
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 23. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(3)
Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal
elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.

(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk a II. melléklet szerint
elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

26. cikk
(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.

Bejelentés iránti kérelem
(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.
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(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelő
ségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy
modulok, és azon nem automatikus működésű mérleg vagy
mérlegek leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag
alkalmasnak tekinti magát, továbbá – amennyiben van ilyen – a
nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditációs tanúsít
ványt, mely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a 23. cikkben rögzített követelményeket.

(3)
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet nem tud
akkreditációs tanúsítványt benyújtani, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, a 23. cikkben rögzített követelményeknek
való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.

27. cikk
Bejelentési eljárás
(1)
A bejelentő hatóságok csak a 23. cikkben rögzített köve
telményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.

(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.

(3)
A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevé
kenységek összes részletét, a megfelelőségértékelési modulra
vagy modulokra, az érintett nem automatikus működésű
mérlegre vagy mérlegekre vonatkozó részletes információkat,
valamint a megfelelő szakmai alkalmasság igazolását.

(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 26. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az
azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek
biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az
továbbra is megfeleljen a 23. cikkben megállapított követelmé
nyeknek.

(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.
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28. cikk
Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája
(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.

A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.

(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen
tartják.

29. cikk
A bejelentés változásai
(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget
a 23. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy hogy
elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság
adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja
a bejelentést attól függően, hogy milyen súlyos mértékű a köve
telményeknek való meg nem felelés vagy mennyire súlyos
mértékben mulasztották el teljesíteni a kötelezettségeket. Erről
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.

30. cikk
A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása
(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a
bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó
követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.

(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.

(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.

(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.
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(4)
Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy beje
lentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget a bejelentése
alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a
bejelentés visszavonását is.

Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében
említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

2014.3.29.

33. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége
(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:

a) a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüg
gesztése vagy visszavonása;

31. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei
(1)
A bejelentett szervezet a II. mellékletben előírt megfelelő
ségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségér
tékelést.

(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállal
kozás méretét, azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik, a
vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetett
ségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy soro
zatjellegét kellő mértékben figyelembe véve végzik tevékenysé
güket.

Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a nem auto
matikus működésű mérleg ezen irányelvnek való megfeleléséhez
szükséges szigorúság mértékét és a védelem szintjét.

(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a
gyártó nem teljesítette az I. mellékletben, a megfelelő harmoni
zált szabványokban vagy egyéb műszaki előírásokban megálla
pított alapvető biztonsági követelményeket, felszólítja a gyártót
a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki
megfelelőségi tanúsítványt.

b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés
hatályát vagy feltételeit;

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi informá
ciókérés;

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ség, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a
tevékenységek alvállalkozásba adása.

(2)
A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az
ezen irányelv szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési
tevékenységeket végző és ugyanazokkal a nem automatikus
működésű mérlegekkel foglakozó más szervezeteket a negatív
és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

34. cikk
Tapasztalatcsere

(4)
Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy
nem automatikus működésű mérleg már nem megfelelő, akkor
felszólítja a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtéte
lére, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsít
ványt.

A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere szervezéséről.

35. cikk
(5)
Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a tanú
sítványt.

A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együtt
működés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szerve
zetek között, és ez az együttműködés a bejelentett szervezetek
ágazati csoportja formájában megfelelően működjön.

32. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben
A tagállamoknak biztosítják, hogy a bejelentett szervezet
döntése ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vesznek a
csoport vagy csoportok munkájában.
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5. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ, NEM
AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ MÉRLEGEK ELLENŐRZÉSE ÉS
UNIÓS VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

L 96/121

második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügye
leti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést
meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott nem automatikus
működésű mérleg betiltására vagy korlátozására, piaci forga
lomból történő kivonására vagy visszahívására.

36. cikk
Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő termékek
ellenőrzése
Az ezen irányelv 1. cikkének hatálya alá tartozó nem automa
tikus működésű mérlegekre a 765/2008/EK rendelet
15. cikkének (3) bekezdése, valamint 16–29. cikkét kell alkal
mazni.
37. cikk
A

kockázatot jelentő, nem automatikus működésű
mérlegek kezelésére vonatkozó, nemzeti szintű eljárás

(1)
Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elég
séges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya
alá tartozó nem automatikus működésű mérleg kockázatot
jelent a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya alá tartozó
szempontjait tekintve, akkor elvégzik az érintett nem automa
tikus működésű mérleg ebben az irányelvben meghatározott
összes vonatkozó követelményre kiterjedő ellenőrzését. Az érin
tett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együtt
működnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a nem automa
tikus működésű mérleg nem felel meg az ezen irányelvben
megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az
érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásuknak megfelelően a
kockázat jellegével arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen
megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy a nem automatikus
működésű mérleg megfeleljen az említett követelményeknek,
vagy hogy vonja ki a mérleget a forgalomból, vagy hívja vissza
azt.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleg
azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus műkö
désű mérleg származási helyét, a megfelelés feltételezett
hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett
gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti ható
ságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők
egyike miatt következett-e be:

a) a nem automatikus működésű mérleg a közérdek védel
mének ezen irányelv hatálya alá tartozó szempontjait
tekintve nem felel meg az előírt követelményeknek; vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok hiányosságai.

(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett nem automatikus
működésű mérleg megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre
állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet az elfogadott
nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.
Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.
(2)
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg,
hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére,
akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az érté
kelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.

(8)
Az érintett nem automatikus működésű mérleggel
kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak az olyan megfelelő
korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, mint a
nem automatikus működésű mérleg visszavonása a piacról.

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott valamennyi érintett nem automatikus működésű mérleg
tekintetében.

Uniós védintézkedési eljárás

(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés

(1)
Amennyiben a 37. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, illetve ha a Bizottság úgy ítéli

38. cikk
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meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és hatá
rozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő
gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak
minősül, valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedé
seket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő, nem
automatikus működésű mérleget kivonja piacáról, és erről tájé
koztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést indokolat
lannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja azt.

(3)
Amennyiben a tagállami intézkedés megalapozottnak
minősül, és a nem automatikus működésű mérleg megfelelé
sének hiánya az ezen irányelv 37. cikke (5) bekezdésének b)
pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak
tulajdonítható, akkor a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet
11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

39. cikk
A megfelelő, de kockázatot jelentő nem automatikus
működésű mérlegek
(1)
Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a
nem automatikus működésű mérleg megfelel ennek a irányelv
nek, azonban a közérdek védelmének szempontjait tekintve
mégis kockázatot jelent, akkor felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt a megfelelő intézkedések meghozatalára annak bizto
sítása érdekében, hogy az érintett nem automatikus működésű
mérleg a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot,
illetve hogy – az előírásoknak és a kockázat mértékének
megfelelően – ésszerű határidőn belül kivonják a forgalomból
vagy visszahívják.

2014.3.29.

és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és
szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

E bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktu
sokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági eljárásnak
megfelelően kell elfogadni.

(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

40. cikk
Az alaki megfelelés hiánya
(1)
A 37. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

a) a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a
765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen irányelv
17. cikkét megsértve tüntették fel;

b) a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem
tüntették fel;

c) a 6. cikk (5) bekezdésében meghatározott feliratokat nem
tüntették fel, vagy a 6. cikk (5) bekezdését megsértve
tüntették fel;

d) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a
szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – a
17. cikket megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
(2)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy az uniós piacon
általa forgalmazott, valamennyi érintett nem automatikus
működésű mérleg tekintetében kiigazító intézkedések történnek.

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

(3)
A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes
rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett nem automa
tikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a
berendezés származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő
kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések
jellegét és időtartamát.

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos;

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,

i) a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.

h) a 6. cikk (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében
említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan
tüntették fel;
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(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott nem automatikus működésű
mérleg korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik vissza
hívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.
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április 20. előtt forgalomba hozott nem automatikus működésű
mérleg forgalmazását és/vagy üzembe helyezését.

A 2009/23/EK irányelv értelmében kibocsátott tanúsítványok
ezen irányelv értelmében érvényesek.

6. FEJEZET
BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. cikk

41. cikk

Átültetés

Bizottsági eljárás

(1)
A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 2. cikk
3–19. pontnak, a 6–17. cikknek, a 19–43. cikknek, valamint
a II., a III. és a IV. mellékletnek. Ezen intézkedések szövegét
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(1)
A Bizottság munkáját a nem automatikus működésű
mérlegekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a
182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály szakértőkkel folytatott konzultá
ciót ír elő.

Ezeket az intézkedéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.
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.

A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizs
gálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.

42. cikk

45. cikk

Szankciók

Hatályon kívül helyezés

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi
megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek érvényesítését. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések
esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

A V. melléklet A. részében feltüntetett rendelettel módosított
2009/23/EK irányelv 2016. április 20-án hatályát veszti, a V.
melléklet B. részében meghatározott, az irányelv nemzeti jogba
való átültetésére és az irányelv alkalmazására vonatkozó határ
időkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre
az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellék
letben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

43. cikk

46. cikk

Átmeneti rendelkezések

Hatálybalépés és alkalmazás

A tagállamok nem akadályozzák meg a 2009/23/EK irányelv
hatálya alá tartozó és az említett irányelvnek megfelelő, 2016.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.
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Az 1. cikk, a 2. cikk 1. és 2. pontja, a 3., 4., 5. és 18. cikke valamint az I., a V. és a VI. melléklet 2016.
április 20-tól alkalmazandó.
47. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

HU
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I. MELLÉKLET
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK
Az alkalmazott terminológia a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet kifejezéseinek felel meg.
Előzetes észrevétel
Amennyiben a nem automatikus működésű mérleg egynél több olyan kijelző vagy nyomtató készüléket tartalmaz vagy
ahhoz van kapcsolva, amelyet az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra használnak, azok a
készülékek, amelyek a mérlegelési művelet eredményét ismétlik, és amelyek nem befolyásolhatják a mérleg helyes műkö
dését, nem képezik tárgyát az alapvető követelményeknek, ha a mérlegelési eredmények kinyomtatása vagy regisztrálása
helyesen és kitörölhetetlen módon a mérleg egy olyan részével történik, amely megfelel az alapvető követelményeknek, és
az eredmények a mérés által érintett mindkét fél részére hozzáférhetők. A vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmazott
mérlegek esetében azonban az eladó és a vevő céljait szolgáló kijelző és nyomtató készülékeknek teljesíteniük kell az
alapvető követelményeket.
Metrológiai követelmények
1.

Tömegegységek
Az alkalmazott tömegegységek a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a
71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1979. december 20-i 80/181/EGK tanácsi irányelv (1)
szerinti törvényes mértékegységek.
E feltétel teljesítésének a sérelme nélkül a következő mértékegységek engedélyezettek:
a) SI mértékegységek: kg, mikrogramm, milligramm, gramm, tonna;
b) angolszász mértékegység: Troy uncia, nemesfémek mérésénél;
c) egyéb, nem SI mértékegység: metrikus karát, drágakövek mérésénél.
A fent meghatározott angolszász tömegegységet alkalmazó mérlegeknél az alábbiakban előírt vonatkozó alapvető
követelményeket egyszerű interpoláció alkalmazásával át kell számítani az említett angolszász mértékegységre.

2.

Pontossági osztályok

2.1.

A következő pontossági osztályok kerültek meghatározásra:
a) I. különleges pontosságú
b) II. nagy pontosságú
c) III. közepes pontosságú
d) IIII. kis pontosságú
Ezeknek a pontossági osztályoknak az előírásait az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat
Pontossági osztályok
Osztály

Hitelesítési osztásérték (e)

A hitelesítési osztásértékek száma
n = ((Max)/(e))

Alsó méréshatár (min)
minimális érték

minimális érték

legnagyobb érték

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

—

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5g ≤ e

20 e

500

10 000

5g ≤ e

10 e

100

1 000

III

IIII

(1) HL L 39., 1980.2.15., 40. o.
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Az alsó méréshatár 5 e értékre csökken a II. és III. pontossági osztályba tartozó, díjszabás meghatározására
szolgáló mérlegeknél.
2.2.

Osztásértékek

2.2.1. A tényleges osztásértékeket (d) és a hitelesítési osztásértékeket (e) az alábbi formában kell megadni:
1 × 10k, 2 × 10k, vagy 5 × 10k tömegegység,
ahol k bármely egész szám vagy nulla.
2.2.2. Minden nem automatikus működésű mérlegnél, kivéve a segédkijelzővel rendelkezőket:
d = e
2.2.3. A segédjelzővel rendelkező nem automatikus működésű mérlegeknél a következő feltételek érvényesek:
e = 1

× 10k g;

d < e ≤ 10 d.
Az említett feltételek nem érvényesek az I. osztályba tartozó, nem automatikus működésű mérlegekre, ahol
d < 10–4 g és e = 10–3 g.
3.

Osztályozás

3.1.

Az egy méréstartománnyal rendelkező mérlegek
A segédkijelzővel rendelkező, nem automatikus működésű mérlegek az I. vagy II. pontossági osztályba tartoznak.
Ezeknél a mérlegeknél az alsó méréshatár alsó határértékeit e két osztályhoz az 1. táblázatból lehet megállapítani a
harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a tényleges osztásértékkel (d) helyettesítve.
Amennyiben d < 10–4 g, az I. osztály felbontása kisebb lehet, mint 50 000 e.

3.2.

Több méréstartományú mérlegek
A több méréstartomány megengedett, feltéve, hogy azok
működésű mérlegen. Minden egyes méréstartományt a 3.1.
tományok különböző pontossági osztályokba esnek, a nem
telményeknek kell, hogy megfeleljen, amelyek azokból a
méréstartományok esnek.

3.3.

világosan fel vannak tüntetve a nem automatikus
pont szerint osztályoznak. Amennyiben a méréstar
automatikus működésű mérleg a legszigorúbb köve
pontossági osztályokból következnek, amelyekbe a

Változó osztásértékű mérlegek

3.3.1. Az egy méréstartománnyal rendelkező, nem automatikus működésű mérlegek több részméréstartománnyal rendel
kezhetnek (változó osztásértékű mérlegek).
A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek.
3.3.2. A változó osztásértékű mérlegek minden egyes i. részméréstartományát az alábbiakban leírtak határozzák meg:
— hitelesítési osztásértéke ei

amennyiben e(i

— felső méréshatára Maxi

amennyiben Maxr = Max

— alsó méréshatára Mini

amennyiben Mini = Max
és Min1 = Min

+ 1)

> ei

(i – 1)

ahol:
i = 1, 2, … r,
i = a részméréstartományok sorszáma,
r = a részméréstartományok száma
Minden terhelés nettó terhelés, függetlenül az alkalmazott táraértéktől.
3.3.3. A részméréstartományokat a 2. táblázat szerint osztályozzák. Minden részméréstartomány ugyanabba a pontossági
osztályba tartozik, ez az osztály a mérleg pontossági osztálya.
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2. táblázat
Változó osztásértékű mérlegek

i = 1, 2, … r
i = a részméréstartomány sorszáma
r = a részméréstartományok száma
Alsó méréshatár (min)
Osztály

Hitelesítési osztásérték (e)

minimális érték

A hitelesítési osztásértékek száma
minimális érték (1)

legnagyobb érték

n ¼ ððMaxi Þ=ðeðiþ1Þ ÞÞ

n ¼ ððMaxi Þ=ðei ÞÞ

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

—

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

(1) i = r esetében az 1. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll.

4.

Pontosság

4.1.

A 13. cikkben megállapított eljárások végrehajtásakor a kijelzési hiba nem haladhatja meg a 3. táblázatban
feltüntetett legnagyobb megengedett kijelzési hibát. Számjegyes kijelzés esetén a kijelzési hibát a kerekítési hiba
miatt korrigálni kell.
A legnagyobb megengedett hibák a nettó és az összes táraértékre vonatkoznak az összes lehetséges terhelésnél,
kivéve az előre beállított táraértéket.
3. táblázat
Legnagyobb megengedett hibák
Terhelés
I. osztály

II. osztály

III. osztály

IIII. osztály

Legnagyobb
megengedett hiba

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m
≤ 200 000 e

5 000 e < m
≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m
≤ 100 000 e

2 000 e < m
≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

A legnagyobb megengedett hiba üzem közben kétszer akkora, mint a 4.1. pontban rögzített legnagyobb megenge
dett hiba.

5.

A mérlegek tömegmérési eredményeinek ismételhetőnek és reprodukálhatónak kell lenni az alkalmazott más
kijelző készülékekkel és más használt kiegyensúlyozási módszerekkel.
A tömegmérési eredményeknek érzéketleneknek kell lenniük a teherfelvevőn lévő teher helyzetének változásaira.

6.

A mérlegnek reagálnia kell a teher kismértékű változására.

7.

Befolyásoló mennyiségek és idő

7.1.

Azoknak a II., III. és IIII. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött helyzetben történő használatnak
vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra a megdöntési fokra, amely a normális telepítési
állapotban előfordulhat.

7.2.

A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a gyártó által előírt hőmérséklet-tartományon belül teljesíteniük
kell. E tartomány értéke legalább az alábbiakkal egyenlő:
a) 5 °C az I. osztályú mérlegnél;
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b) 15 °C a II. osztályú mérlegnél;
c) 30 °C a III. vagy IIII. osztályú mérlegnél.
A gyártó által meghatározott értékek hiányában a – 10 °C-tól + 40 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány érvényes.
7.3.

A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a szabványos határokon belül
ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell.
A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték alá csökken. Ebben az
esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük, vagy automatikusan üzemen kívül kell helye
ződniük.

7.4.

Az elektronikus mérlegeknek, kivéve az I. osztályba és II. osztályba tartozókat, amennyiben az e kisebb, mint 1 g, a
méréstechnikai követelményeket hőmérséklet-tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok
között is teljesíteniük kell.

7.5.

A II., III. vagy IIII. osztályba tartozó mérlegek tartós terhelésének elhanyagolható hatást kell gyakorolnia terhelés
esetén a kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele után.

7.6.

Más feltételek mellett a mérlegeknek vagy helyesen kell tovább működniük, vagy automatikusan ki kell kapcsol
niuk.

Tervezés és kivitelezés
8.

Általános követelmények

8.1.

A nem automatikus működésű mérleg tervének és kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy az megőrizze
méréstechnikai jellemzőit megfelelő telepítés, használat és a rendeltetésének megfelelő környezeti körülmények
esetén. A tömeg értékét a nem automatikus működésű mérlegnek ki kell jeleznie.

8.2.

Külső zavarok esetén az elektronikus mérlegek nem mutatnak jelentős hibát vagy pedig automatikusan észlelniük
és jelezniük kell ezeket.
Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, aminek
addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz vagy a hiba meg nem szűnik.

8.3.

A 8.1. és 8.2. pont követelményeit tartósan kell teljesíteni annyi ideig, amennyi a mérleg rendeltetésszerű hasz
nálata esetén normálisnak tekinthető.
A számjegyes kijelzésű elektronikus mérlegeknek folyamatosan ellenőrizniük kell a mérési folyamat, a kijelző
szerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését.
Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, amelynek
addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz vagy a hiba meg nem szűnik.

8.4.

Ha egy elektronikus mérlegre külső berendezéseket csatlakoztatunk egy csatolóelemen (interfészen) keresztül,
annak a mérleg méréstechnikai jellemzőit nem szabad károsan befolyásolnia.

8.5.

A mérlegek nem rendelkezhetnek olyan jellemzőkkel, amelyek esetleg előmozdíthatják a csalárd használatot, a
véletlen hibás használat lehetőségének pedig minimálisnak kell lennie. Az olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasz
nálónak nem szabad leszerelnie vagy beállítania, az ilyen műveletekkel szemben biztosítani kell.

8.6.

A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék a meghatározott kötelező ellenőrzések könnyű végre
hajtását.

9.

Mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzése
A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzésének helyesnek, egyértelműnek és félre nem érthetőnek kell
lennie, ugyanakkor a kijelző szerkezetnek lehetővé kell tennie normális használati feltételek mellett a kijelzés
könnyű leolvasását.
Az e melléklet 1. pontjában meghatározott tömegegységek nevének és jelének meg kell felelnie a 80/181/EGK
irányelv rendelkezéseinek a metrikus karát jelképének hozzáadásával, amely a „ct” jelzés.
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A kijelzés a 9 e-vel megnövelt felső méréshatár (Max) fölött nem megengedett.
Segédkijelző készülék csak a tizedesjeltől jobbra megengedett. A növelt felbontású kijelzés csak ideiglenesen
működhet, és a nyomtatást le kell tiltani ennek működése alatt.
Másodlagos kijelzések megjeleníthetők, feltéve, hogy ezeket nem lehet összetéveszteni az elsődleges kijelzésekkel.
10.

Mérlegelési eredmények és más tömegértékek kinyomtatása
A kinyomtatott eredményeknek helyeseknek, megfelelően azonosíthatóknak és egyértelműeknek kell lenniük. A
nyomtatásnak világosnak, kitörölhetetlennek és tartósnak kell lennie.

11.

Szintezés
Ahol erre szükség van a helyes működés biztosításához, a mérlegeket megfelelő érzékenységű szintező berende
zéssel és szintjelzővel kell felszerelni.

12.

Nullapont-beállítás
A mérlegeket fel lehet szerelni nullapont-beállító szerkezetekkel. Ezeknek a szerkezeteknek a működtetése pontos
nullázást kell, hogy eredményezzen, és nem okozhat helytelen mérési eredményeket.

13.

Tárázó szerkezetek és előre beállított tárázó szerkezetek
A mérlegeknek egy vagy több tárázó szerkezetük és egy előre beállított tárázó szerkezetük lehet. A tárázó
szerkezeteknek pontos nullázást kell eredményezniük, és biztosítaniuk kell a helyes nettó tömeg mérését. Az
előre beállított tárázó szerkezet működésének biztosítania kell a helyes nettó érték meghatározását.

14.

A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegek 100 kg-ot meg nem haladó felső méréshatárral: kiegészítő követelmények
A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegeknek a tömegmérési műveletekkel kapcsolatos minden
lényeges információt ki kell jelezniük, és árjelzős mérlegek esetében a vevő számára világosan jelezni kell a
vásárolandó áru árának kiszámításához szükséges adatokat.
A kijelzésre kerülő fizetendő árnak pontosnak kell lenni.
Az árszorzós mérlegeknek a lényeges kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük ahhoz, hogy a vevő ezeket
helyesen leolvashassa.
Az árszorzós mérlegek az árucikkenkénti tömegmérésen és árszámításon kívül csak akkor végezhetnek más
funkciókat, ha az összes műveletre vonatkozó valamennyi kijelzés világosan, félreérthetetlenül és alkalmas
módon elrendezve kerül kinyomtatásra egy blokkon vagy címkén a vevő számára.
A mérlegeket úgy kell kialakítani, hogy se közvetlenül, se közvetetten ne adjanak olyan kijelzéseket, amelyek nem
könnyen vagy nem egyértelműen érthetők.
A mérlegeknek védeniük kell a vevőket a helytelen működésből következő téves eladási műveletekkel szemben.
A segédkijelző és a növelt felbontású kijelzés nem megengedett.
A kiegészítő készülékek csak akkor megengedettek, ha nem vezethetnek csalárd használathoz.
Azokon a nem automatikus működésű mérlegeken, amelyek a vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmas mérle
gekhez hasonlóak, de nem elégítik ki az e fejezetben megfogalmazott követelményeket, a kijelző közelében
„vásárlók közvetlen kiszolgálására nem használható” eltávolíthatatlan feliratot kell elhelyezni.

15.

Árfeliratozó mérlegek
Az árfeliratozó mérlegeknek a vásárlóközönség közvetlen kiszolgálására szolgáló árkijelző mérlegek követelményeit
olyan mértékben kell kielégíteniük, amilyen mértékig ezek a szóban forgó mérlegekre alkalmazhatók. Az árfelirat
nyomtatása az alsó méréshatár alatt nem megengedett.
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II. MELLÉKLET
A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
1.

B. Modul: EU-típusvizsgálat

1.1.

Az „EU-típusvizsgálat” a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet
megvizsgálja a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a
nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezése megfelel ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

1.2.

Az EU-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni:
— a teljes mérlegnek (gyártási típusnak) a tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabján végzett
vizsgálat,
— a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó értékelés az 1.3.
pontban említett műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a mérleg egy
vagy több kritikus részének a tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintadarabjain végzett vizsgálat (a
gyártási típus és tervezési típus kombinációja),
— a nem automatikus működésű mérleg műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó értékelés az 1.3.
pontban említett műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyítékok vizsgálata révén, a mintadarab vizsgálata
nélkül (tervezési típus).

1.3.

A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtania, amelyet
ő választ meg.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a nem
automatikus működésű mérleg megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a
kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza a vonatkozó követel
ményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű
mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az aláb
biakat tartalmazza:
i. a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
ii. az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
iii. az említett rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, beleértve a termék műkö
désének ismertetését;
iv. a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat
nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek
teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott
harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmaz
ták;
v. az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei,
vi. a vizsgálati jelentések;
d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is
kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó
bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmo
nizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges,
tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizs
gálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.
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A bejelentett szervezet köteles:
a nem automatikus működésű mérleg tekintetében:

1.4.1. megvizsgálni a nem automatikus működésű mérleg műszaki dokumentációját és a műszaki tervezés megfelelő
ségének értékelésére szolgáló bizonyítékot;
a mintadarab(ok) esetében:
1.4.2. ellenőrizni, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, továbbá megálla
pítani, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek
megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal
összhangban terveztek meg;
1.4.3. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy
döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkal
mazta;
1.4.4. elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a vonat
kozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott egyéb vonatkozó
műszaki előírásokban alkalmazott megoldások teljesítik-e ezen irányelv megfelelő alapvető követelményeit;
1.4.5. megállapodik a gyártóval az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínéről.
1.5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 1.4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e
jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

1.6.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv az érintett nem automatikus működésű mérlegre alkalmazandó köve
telményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány
tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott
típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek
alapján értékelni lehet, hogy a gyártott nem automatikus működésű mérleg megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá
amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességi ideje a kiadás napjától számított tíz év és megújítható egymást
követő, további tízéves időszakokra. A nem automatikus működésű mérleg konstrukciójában történt alapvető
változások esetén, például új eljárások alkalmazása eredményeként, az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét
két évre lehet korlátozni és meg lehet hosszabbítani három évvel.
Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet vissza
utasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a
kérelmezőt.

1.7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájéko
zódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a
bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos
műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely
befolyásolhatja a nem automatikus működésű mérlegnek az ezen irányelvben szereplő alapvető követelményeknek
való megfelelőségét vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizs
gálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

1.8.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő
hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok
és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja az ilyen, általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon
korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsít
ványokról és/vagy kiegészítésekről.
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Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett
szervezet e tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsít
vány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó
műszaki dokumentációt.
1.9.

A gyártó a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a
nemzeti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartal
mazó példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

1.10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 1.3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 1.7. és az
1.9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízatásában.
2.

D. Modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség

2.1.

A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2.2. és a 2.5. pontban foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett nem automatikus működésű mérleg megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsít
ványban leírt típusnak, és eleget tesz ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2.2.

Gyártás
A gyártó a 2.3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett nem automa
tikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 2.4. pontban
meghatározott módon felügyelik.

2.3.

Minőségbiztosítási rendszer

2.3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatban
kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; és
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány másolata.
2.3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek az EU-típus
vizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága,
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
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e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének megfigyelésére
szolgáló eszközök.
2.3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a
2.3.2. pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és
ismeri ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő
látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a 2.3.1.e) pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése
érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e
végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosítsa a termék e követelményeknek való megfelelőségét.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással
ellátott értékelési döntést.
2.3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
2.3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 2.3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
2.4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

2.4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rend
szerből eredő kötelezettségeket.
2.4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a
raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések, stb.
2.4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
2.4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségirányítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
2.5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

2.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az ezen irányelvben
meghatározott kiegészítő metrológiai jelölést és – a 2.3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére –
a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
2.5.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modell
jét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
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A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követ
kezőket:
a) a 2.3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 2.3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája;
c) a bejelentett szervezetnek a 2.3.5., 2.4.3. és 2.4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

2.7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és vissza
vont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága
számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyása
inak jegyzékét.

2.8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2.3.1., 2.3.5., 2.5. és 2.6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a
meghatalmazásban.

3.

D1. Modul: A gyártás minőségbiztosítása

3.1.

A gyártás minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 3.2.,
3.4. és 3.7. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti,
hogy az érintett nem automatikus működésű mérlegek eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelmé
nyeinek.

3.2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a nem
automatikus működésű mérleg megfelel-e ezen irányelv vonatkozó követelményeinek, és tartalmazza a kocká
zat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelmé
nyeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg
tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket
tartalmazza:
a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c) a nem automatikus működésű mérleg ezen rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez
szükséges leírások és magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem
alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált
szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei;
f) a vizsgálati jelentések.

3.3.

A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig az
illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

3.4.

Gyártás
A gyártó a 3.5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett nem automa
tikus működésű mérlegek gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 3.6. pontban
meghatározott módon felügyelik.

3.5.

Minőségbiztosítási rendszer

3.5.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett nem automatikus működésű mérleggel kapcsolatban
kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
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b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a gyártandó termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a 3.2. pontban említett műszaki dokumentáció.
3.5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek ezen irányelv
rájuk vonatkozó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségirányítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szol
gáló eszközök.
3.5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a
3.5.2. pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és
ismeri ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő
látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.2. pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érde
kében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e
végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a nem automatikus működésű mérleg e követelmé
nyeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással
ellátott értékelési döntést.
3.5.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy
azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
a továbbiakban is megfelel-e a 3.5.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.6.

A bejelentett szervezet által gyakorolt felügyelet

3.6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rend
szerből eredő kötelezettségeket.

L 96/135

HU

L 96/136

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3.6.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a
raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a 3.2. pontban említett műszaki dokumentáció;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
3.6.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
3.6.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
3.7.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.7.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az ezen irányelvben előírt
kiegészítő metrológiai jelölést, valamint – a 3.5.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett
szervezet azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
3.7.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modell
jét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
3.8.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követ
kezőket:
a) a 3.5.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ jóváhagyott formája;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5.5., a 3.6.3. és a 3.6.4. pontban említett határozatai és jelentései.

3.9.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és vissza
vont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága
számára a minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyása
inak jegyzékét.

3.10. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.3., 3.5.1., 3.5.5., 3.7. és 3.8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelős
ségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek
a meghatalmazásban.
4.

F. Modul: Termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség

4.1.

A termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a
4.2., és 4.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti,
hogy az érintett – a 4.3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – nem automatikus működésű mérlegek
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó
követelményeinek.

4.2.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak
ellenőrzése biztosítsa, hogy az előállított nem automatikus működésű mérleg megfelel az EU-típusvizsgálati tanú
sítványban leírt jóváhagyott típusnak és ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

4.3.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése
érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérlegek megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban
leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az ezen irányelv megfelelő követelményeinek.
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A nem automatikus működésű mérlegeknek a vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizs
gálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy minden nem automatikus működésű mérleget a 4.4. pontban meghatá
rozott módon vizsgálnak és tesztelnek.
4.4.

A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg vizsgálatával és tesztelésével

4.4.1. Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó
harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyen
értékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett jóváha
gyott típus megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról,
amelyeket el kell végezni.
4.4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító
számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a nem automatikus működésű mérleg forgalomba
hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
4.5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen elhelyezi a CE-jelölést és az e határozatban előírt
kiegészítő metrológiai jelölést, valamint – a 4.3. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett
szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és
eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
4.5.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modell
jét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
A gyártó – a 4.3. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű mérlegeken.
4.6.

A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a gyártási eljárás során feltüntetheti a
bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű mérlegeken.

4.7.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártók 4.2.
pontban említett kötelezettségeit.

5.

F1 Modul: A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

5.1.

A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az 5.2.,
5.3. és 5,6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti,
hogy az érintett – az 5.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – nem automatikus működésű mérlegek
megfelelnek ezen irányelv rájuk alkalmazandó követelményeinek.

5.2.

A műszaki dokumentáció

5.2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a nem
automatikus működésű mérleg megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az
értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását
és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c) a nem automatikus működésű mérleg ezen rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez
szükséges leírások és magyarázatok;
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d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem
alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált
szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei;
f) a vizsgálati jelentések.
5.2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig az
illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
5.3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa az előállított nem automatikus működésű mérlegnek ezen irányelv alkalmazandó követelmé
nyeinek való megfelelőségét.

5.4.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése
érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
Az említett követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el, hogy az 5.5.
pontban meghatározott módon minden nem automatikus működésű mérleget megvizsgálnak és tesztelnek.

5.5.

A megfelelőség ellenőrzése valamennyi nem automatikus működésű mérleg vizsgálatával és tesztelésével

5.5.1. Minden egyes nem automatikus működésű mérleget külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó
harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott vagy ezekkel
egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rájuk vonatkozó követelményeknek.
Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról,
amelyeket el kell végezni.
5.5.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító
számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.
5.6.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.6.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az e határozatban előírt
kiegészítő metrológiai jelölést, valamint – az 5.4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett
szervezet azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.6.2. A gyártó a nem automatikus működésű mérleg mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem automatikus működésű mérleg modell
jét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
A gyártó – az 5.5. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát is feltüntetheti a nem automatikus működésű mérlegeken.
5.7.

A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a gyártási eljárás során feltüntetheti a
bejelentett szervezet azonosító számát a nem automatikus működésű mérlegeken.

5.8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 5.2.1.
és 5.3. pontban említett kötelezettségeit.
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6.

G. Modul: Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

6.1.

Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz
a 6.2., 6.3. és 6.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére
kijelenti, hogy az érintett – a 6.4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – nem automatikus működésű mérleg
megfelel ezen irányelv rá alkalmazandó követelményeinek.

6.2.

A műszaki dokumentáció

6.2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt, és a 6.4. pontban említett bejelentett szervezet rendelkezésére
bocsátja. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a nem automatikus működésű mérleg
megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A
műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szük
séges mértékben – ismerteti a nem automatikus működésű mérleg tervét, gyártását és működését. A műszaki
dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a nem automatikus működésű mérleg általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c) a nem automatikus működésű mérleg ezen rajzainak és terveinek, valamint működésmódjának megértéséhez
szükséges leírások és magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem
alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető követelményeinek teljesítése
érdekében alkalmaztak, az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált
szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei;
f) a vizsgálati jelentések.
6.2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig az
illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
6.3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott nem automatikus működésű mérlegnek ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek
való megfelelőségét.

6.4.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó harmonizált szabványokban
megállapított megfelelő vizsgálatokat és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel
egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfelel-e ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet
dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott nem automatikus működésű mérlegen feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító
számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hozatala után tíz évig
a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.

6.5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

6.5.1. A gyártó minden olyan nem automatikus működésű mérlegen feltünteti a CE-jelölést és az e határozatban előírt
kiegészítő metrológiai jelölést, valamint – a 6.4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett
szervezet azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
6.5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a nem automatikus működésű mérleg forgalomba hoza
tala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a
nem automatikus működésű mérleget, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

L 96/139

HU

L 96/140

6.6.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 6.2.2. és 6.5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatal
mazásban.

7.

Közös rendelkezések

7.1.

A D., D1., F., F1. vagy G. modullal összhangban elkészített megfelelőségértékelést a gyártó telephelyén lehet
elvégezni vagy bármely más telephelyen, amennyiben a felhasználás helyére történő szállítás nem igényli a mérleg
szétszerelését, ha a felhasználás helyén az üzembe helyezés nem igényli a mérleg összeszerelését vagy olyan más,
felszerelési céllal történő műszaki munkálatot, amely valószínűleg befolyásolhatja a mérleg jellemzőit, és ha az
üzembe helyezés helye szerinti gravitációs értéket figyelembe veszik, vagy ha a mérleg jellemzői érzéketlenek a
gravitáció változásaira. A megfelelőségértékelést minden más esetben a mérleg felhasználási helyén kell elvégezni.

7.2.

Amennyiben a mérleg jellemzői érzékenyek a gravitációs változásokra, a 7.1. pontban meghatározott eljárásokat
két fázisban lehet lefolytatni; a második fázis magában foglalja az összes olyan vizsgálatot és ellenőrzést, amelyek
eredménye a gravitációtól függ, és az első fázisban szerepel az összes egyéb vizsgálat és ellenőrzés. A második
fázist a mérleg felhasználási helyén hajtják végre. Amennyiben egy tagállam területén gravitációs zónák vannak
kijelölve, a „mérleg felhasználási helyén” kifejezés értelmezése: „a mérleg felhasználása szerinti gravitációs zónában”.

7.2.1. Ha a gyártó a 7.1. szakaszban említett eljárások egyikének két szakaszban történő elvégzését választja, és e két
szakaszt különböző szervezetek végzik, akkor azon a mérlegen, amely az eljárás első szakaszán megfelelt, az első
szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számát kell elhelyezni.
7.2.2. Az a fél, amely az eljárás első szakaszát elvégezte, mindegyik mérlegre egy írásos igazolást állít ki a mérleg
azonosítására szükséges adatokkal és az elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok leírásával.
Az a fél, amely az eljárás második szakaszát hajtja végre, elvégzi azon ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyeket
még nem végeztek el.
A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a bejelentett szervezet által
kiadott megfelelőségi igazolásokat.
7.2.3. Az a gyártó, amely az első szakaszban a D. vagy D1. modult választotta, ugyanezt az eljárást használhatja a
második szakaszban, vagy dönthet úgy, hogy a második szakaszban szükség szerint az F. vagy F1. modullal
folytatja.
7.2.4. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a második szakasz befejezése után, a második szakaszban részt
vevő bejelentett szervezet azonosító számával együtt kell a mérlegen feltüntetni.
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III. MELLÉKLET
FELIRATOK
1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű
mérlegek

1.1. Ezeken a nem automatikus működésű mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések
kerülnek elhelyezésre a következő feliratokkal:
i. az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma, ha alkalmazható;
ii. a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
iii. a pontossági osztály, egy ellipszisbe foglalva vagy két vízszintes vonallal összekötött két félkörben;
iv. a felső mérési határ Max … formában;
v. az alsó mérési határ Min … formában;
vi. a hitelesítési osztásérték e = formában;
vii. típus-, tétel- vagy sorozatszám;
továbbá, ha alkalmazandó:
viii. különálló, de kapcsolódó egységekből álló mérlegeknél: az egyes egységek azonosító jele;
ix. az osztásérték, ha az eltér e-től, d = … formában;
x. maximális additív tárahatás, T = + … formában;
xi. maximális levonó tárahatás, ha az eltér a Max.-tól, T = – … formában;
xii. tára osztásértéke, ha eltér d-től, a dT = … formában;
xiii. maximális terhelhetőség, ha eltér a Max.-tól, Lim … formában;
xiv. különleges hőmérsékleti határok, a következő formában: … °C/… °C;
xv. a teherfelvevő és súlyserpenyő közötti arány.
1.2. A mérlegek kialakításának megfelelőnek kell lennie a megfelelőségi jelölés és feliratok elhelyezésére. Ezeknek
olyannak kell lenniük, hogy ne legyen lehetőség a megfelelőségi jelölés és a feliratok eltávolítására azok megrongálása
nélkül, és hogy a megfelelőségi jelölés és a feliratok legyenek láthatók, amikor a mérleg szabályos működési
pozícióban van.
1.3. Ahol adattáblát használnak, lehetőséget kell biztosítani annak bélyegzésére, kivéve, ha eltávolítása rongálódás nélkül
nem lehetséges. Amennyiben az adatlap lepecsételhető, lehetőséget kell biztosítani az ellenőrző jel elhelyezésére.
1.4. A Max, Min, e és d feliratokat az eredmény kijelzés közelében szintén fel kell tüntetni, ha azok ott még nincsenek.
1.5. Minden olyan kiértékelő egységen, amely egy vagy több teherfelvevőhöz csatlakozik vagy csatlakoztatható, fel kell
tüntetni az említett teherfelvevőkre vonatkozó, megfelelő feliratokat.
2.

A nem az 1. cikk (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt alkalmazásokra szánt, nem automatikus működésű
mérlegeken az alábbi jól látható, olvasható és letörölhetetlen jelölések kerülnek elhelyezésre:
— a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye,
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— felső mérési határ Max … formában.
Ezeken a berendezéseken nem kerül elhelyezésre az e határozatban előírt kiegészítő metrológiai jelölés.
3.

A 18. cikkben említett korlátozott felhasználásra utaló jelölés
A korlátozott felhasználásra utaló jelölés egy vörös háttér előtt álló fekete nyomtatott nagy „M”, amely egy olyan,
legalább 25 mm × 25 mm méretű négyzetben található, melynek két átlója keresztet alkot.
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IV. MELLÉKLET
(XXXX. SZ.) (1) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. Műszermodell/műszer (termék-, típus-, tétel vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a műszer nyomon követésére alkalmas azonosítás; amennyiben a műszer azonosításához erre
szükség van, ez fényképet is tartalmazhat):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
7. A bejelentett szervezet… (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a következő bizonyítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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V. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása
(hivatkozás a 45. cikkben)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/23/EK irányelve
(HL L 122., 2009.5.16., 6. o.)
Csak a 26. cikk (1) bekezdésének i) pontja

Az Európai Parlament és a
Tanács 1025/2012/EU rendelete
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

B. RÉSZ
Az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a 2009/23/EK irányelv VII.
mellékletének B. részében meghatározott határidők
(hivatkozás a 45. cikkben)
Irányelv

Az átültetés határideje

Az alkalmazás kezdete

90/384/EGK

1992. június 30.

1993. január 1. (1)

93/68/EGK

1994. június 30.

1995. január 1. (2)

(1) Összhangban a 90/384/EGK irányelv 15. cikkének (3) bekezdésével, a tagállamok az abban az irányelvet a nemzeti jogba átültető
törvényekben, rendeletekben és közigazgatási rendelkezésekben meghatározott rendelkezések alkalmazásának napjától számított tíz
éven keresztül engedélyezik az olyan mérlegek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek az 1993. január 1-je előtt
hatályban lévő jogszabályoknak megfelelnek.
(2) Összhangban a 93/68/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésével: „A tagállamok 1997. január 1-jéig megengedik azon termékek
forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, melyek az 1995. január 1-je előtt hatályos jelölési szabályoknak megfelelnek.”
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VI. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
A 2009/23/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, i. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, iii. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, iv. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, d) pont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, v. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, e) pont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont, vi. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, f) pont

1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

1. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

—

—

2. cikk, (3)–(19) bekezdés

3. cikk

3. cikk, (1) és (2) bekezdés

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

—

7. cikk

—

8. cikk

—

—

6. cikk

—

7. cikk

—

8. cikk

—

9. cikk

—

10. cikk

—

11. cikk

—

12. cikk

9. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

13. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont

13. cikk, (1) bekezdés, a) pont

9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

13. cikk, (1) bekezdés, b) pont

9. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

—

10. cikk

—

11. cikk

—

12. cikk

—

—

14. cikk
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A 2009/23/EK irányelv

2014.3.29.

Ez az irányelv

—

15. cikk

—

16. cikk

—

17. cikk, (1)–(5) bekezdés

—

17. cikk, (6) bekezdés

13. cikk első mondat

6. cikk, (5) bekezdés, negyedik albekezdés

13. cikk második mondat

18. cikk

—

19. cikk

—

20. cikk

—

21. cikk

—

22. cikk

—

23. cikk

—

24. cikk

—

25. cikk

—

26. cikk

—

27. cikk

—

28. cikk

—

29. cikk

—

30. cikk

—

31. cikk

—

32. cikk

—

33. cikk

—

34. cikk

—

35. cikk

—

36. cikk

—

37. cikk

—

38. cikk

—

39. cikk

—

40. cikk

—

41. cikk

—

42. cikk

14. cikk

3. cikk, (3) bekezdés

15. cikk

—

—

43. cikk

—

44. cikk, (1) bekezdés

16. cikk

44. cikk, (2) bekezdés

17. cikk

45. cikk

18. cikk

46. cikk, első bekezdés

—

46. cikk, második bekezdése

HU

2014.3.29.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A 2009/23/EK irányelv

L 96/147

Ez az irányelv

19. cikk

47. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet, 1. pont

—

—

II. melléklet, 1. pont

II. melléklet, 2. pont

—

—

II. melléklet, 2. pont

—

II. melléklet, 3. pont

II. melléklet, 3. pont

—

—

II. melléklet, 4. pont

—

II. melléklet, 5. pont

II. melléklet, 4. pont

—

—

II. melléklet, 6. pont

II. melléklet, 5. pont

II. melléklet, 7. pont

III. melléklet

—

IV. melléklet

III. melléklet

—

IV. melléklet

V. melléklet

—

VI. melléklet

—

VII. melléklet

V. melléklet

VIII. melléklet

—

—

VI. melléklet

L 96/148

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/32/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

határoz meg, hogy ezáltal egységes alapot biztosítson e
jogszabályok felülvizsgálatához, illetve átdolgozásához. A
2004/108/EK irányelvet hozzá kell igazítani az említett
határozathoz. A 2004/22/EK irányelvet hozzá kell igazí
tani az említett határozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(4)

Ezen irányelv hatálya az Unió piacán újonnan forga
lomba hozott mérőműszerekre, azaz vagy valamely
Unióban letelepedett gyártó által készített új mérőmű
szerre, vagy a harmadik országból behozott új vagy hasz
nált mérőműszerekre terjed ki.

(5)

A pontos és nyomon követhető mérőműszerek sokféle
mérési feladatra alkalmazhatók. A közérdekkel, a
közegészségüggyel, a közbiztonsággal és közrenddel, a
környezet- és fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok
kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel
kapcsolatos mérési feladatok esetében, amelyek közvetve
vagy közvetlenül, sokféleképpen befolyásolják a polgárok
mindennapjait, jogilag szabályozott mérőműszerek alkal
mazása válhat szükségessé.

(6)

Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formá
jára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(7)

A jogszabályban előírt metrológiai ellenőrzés nem
akadályozhatja a mérőműszerek szabad mozgását. Az
alkalmazandó rendelkezéseknek valamennyi tagállamban
meg kell egyezniük, a megfelelőségi igazolásokat pedig az
egész Unióban el kell fogadni.

(8)

A jogszabályban előírt metrológiai ellenőrzés meghatá
rozott minőségi követelményeknek való megfelelőséget
követel meg. Azoknak a minőségi követelményeknek,
amelyeknek a mérőműszereknek meg kell felelniük,
magas szintű védelmet kell biztosítaniuk. A megfelelő
ség-értékelésnek magas szintű megbízhatóságot kell nyúj
tania.

(9)

A tagállamoknak általános szabályként elő kell írniuk a
metrológiai ellenőrzés jogi szabályozását. A jogilag szabá
lyozott metrológiai ellenőrzés előírását követően kizá
rólag az közös minőségi követelményeknek megfelelő
mérőműszerek alkalmazása megengedhető.

(10)

A 2004/22/EK irányelvben bevezetésre kerülő opciona
litás elve lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk dönt
senek arról, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó
mérőműszerek használatát előírják-e.

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

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

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

(2)

(3)

A mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i
2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven (3)
lényegi módosításokat (4) hajtottak végre. Mivel most
további módosításokra kerül sor, az irányelvet az átte
kinthetőség érdekében át kell dolgozni.

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (5) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés
általános elveit.

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (6) az ágazati jogszabályokban
alkalmazandó közös elveket és referenciarendelkezéseket

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 135., 2004.4.30., 1. o.
(4) Lásd a XIV. melléklet A. részét.
(5) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
(6) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
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(11)

A használatra vonatkozó megfelelő nemzeti követelmé
nyeket érintő nemzeti előírások nem korlátozhatják az
ezen irányelv üzembe helyezésre vonatkozó rendelkezé
seit.

(12)

Bizonyos mérőműszerek minőségét rendkívüli mértékben
befolyásolja a környezet, különösen az elektromágneses
tér. A mérőműszerek elektromágneses zavartűrése szerves
részét képezi ezen irányelvnek, ezért az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 2004. december 15-i 2004/108/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) zavartűrésre
vonatkozó követelményeit nem kell alkalmazni.

(13)

A mérőműszerek Unión belüli szabad mozgásának bizto
sítása érdekében a tagállamok nem gátolhatják meg a CEjelöléssel és az ezen irányelv előírásainak megfelelő,
kiegészítő metrológiai jelöléssel ellátott mérőműszerek
forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését.

(14)

A tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket a nem
megfelelő mérőműszerek forgalomba hozatalának és/vagy
üzembe helyezésének megakadályozására. Ezért e célki
tűzés uniós szintű hatásának eléréséhez fontos a
tagállamok illetékes hatóságai közötti megfelelő együtt
működés.

(15)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó közérdekű szem
pontok magas szintű védelme, továbbá az uniós piacon
megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében a
gazdasági szereplőknek az ellátási láncban betöltött szere
püktől függően felelősséget kell vállalniuk a mérőmű
szerek ezen irányelvnek való megfeleléséért.

(16)

(17)

Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan mérőműszereket forgalmazzon, amelyek
megfelelnek ennek az irányelvnek. A kötelezettségeket
egyértelműen és arányosan, a gazdasági szereplőknek az
ellátási és értékesítési láncban betöltött szerepének
megfelelően kell elosztani.

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében
a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szerep
lőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett internetes
elérhetőségüket is adják meg.

(1) HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

2014.3.29.

(18)

Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési
és gyártási eljárásról, ő van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A
megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó
kötelezettségének kell maradnia.

(19)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő mérőműszerek megfeleljenek ennek az
irányelvnek és különösen arról, hogy a gyártók ezeken a
mérőműszereken a megfelelő megfelelőségértékelési eljá
rásokat elvégezzék. Az importőrök számára ezért rendel
kezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az általuk
forgalomba hozott mérőműszerek megfeleljenek az
ebben az irányelvben előírt követelményeknek, továbbá
azért, hogy ne hozzanak forgalomba olyan mérőműsze
reket, amelyek ezen követelményeknek nem felelnek
meg, vagy kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket kell
hozni továbbá az importőrök tekintetében annak ellen
őrzésére is, hogy a megfelelőségértékelési eljárásokat elvé
gezték, illetve hogy a mérőműszerek jelölése és a gyártók
által elkészített dokumentáció az illetékes nemzeti ható
ságok részére ellenőrzés céljából rendelkezésre áll.

(20)

Amikor egy mérőműszert forgalomba hoznak, az impor
tőrök a mérőműszeren feltüntetik nevüket, bejegyzett
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és
postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük.
Ez alól kivételt lehet tenni, ha a mérőműszer mérete
vagy jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok
az esetek is, amikor az importőrnek fel kellene bontania
a csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a mérőmű
szeren feltüntethesse.

(21)

A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott
mérőeszközt a forgalmazó forgalmazza. A forgalma
zónak megfelelő gondossággal kell eljárnia, hogy a
mérőműszereket olyan módon kezelje, hogy az ne befo
lyásolja hátrányosan a termék ezen irányelvnek való
megfelelését.

(22)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba mérőműszert, illetve azt
olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja az ezen
irányelvnek való megfelelést, gyártónak kell tekinteni, és
vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(23)

A forgalmazókat és importőröket, mivel közel vannak a
piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti hatóságok
által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel kell készí
teni az aktív részvételre oly módon, hogy rendelkezé
sükre bocsátják az adott mérőműszerrel kapcsolatban
az összes szükséges információt.

2014.3.29.

(24)

(25)

(26)

(27)
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A mérőműszer teljes értékesítési láncot átfogó nyomon
követhetősége egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a piac
felügyelet. A hatékony nyomonkövetési rendszer
megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a
nem megfelelő mérőműszert forgalmazó gazdasági
szereplők azonosításában. Az egyéb gazdasági szereplők
azonosításához ezen irányelv által előírt információk
tárolása esetén nem követelhető meg a gazdasági szerep
lőtől, hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazda
sági szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban
forgó gazdasági szereplő számára mérőműszereket szállí
tottak, illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági
szereplő mérőműszereket szállított.

L 96/151

biztosítása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell
kiválasztani. E modulokat azonban a metrológiai ellen
őrzés specifikus jellegének tükrözése érdekében módosí
tani kell.

(30)

A részegységek megfelelőségének értékelését ezen irány
elvnek megfelelően kell elvégezni. Amennyiben a rész
egységeket a műszerektől függetlenül, külön forgalmaz
zák, a megfelelőségértékelésüket az érintett műszertől
függetlenül kell elvégezni.

Ez az irányelv olyan alapvető követelmények – első
sorban minőségi követelmények – meghatározására
korlátozódik, amelyek nem gátolják a műszaki fejlődést.
Az említett követelmények tekintetében végzett megfele
lőségértékelés megkönnyítése érdekében, azon mérőmű
szereket, amelyek megfelelnek az európai szabványosí
tásról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően elfoga
dott harmonizált szabványoknak, az ezen követelmények
részletes műszaki leírásai céljából megfelelőnek kell tekin
teni.

(31)

A méréstechnológia műszaki színvonala folyamatosan
fejlődik, amely a megfelelőségértékelés követelményeinek
változását eredményezheti. Ezért minden egyes mérőmű
szer kategória, illetve szükség esetén valamennyi rész
egység tekintetében megfelelő eljárásra, illetve a külön
böző, de azonos szigorúságú eljárások közötti választás
lehetőségére van szükség.

(32)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.

A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készí
teniük, amelyben megadják az ezen irányelvben előírt
információt arról, hogy a mérőműszer megfelel ezen
irányelv követelményeinek és az egyéb vonatkozó uniós
harmonizációs jogszabályoknak.

(33)

Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi
aktusok meghatározásához szükséges információt
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelke
zésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentá
ció.

(34)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelési eljárás
egészének látható végeredménye a mérőműszer megfele
lőségét igazoló CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelö
lés. A CE-jelölésre irányadó általános elveket és a CEjelölés és más jelölések közötti kapcsolatot a
765/2008/EK rendelet határozza meg. A CE-jelölés és a
kiegészítő metrológiai jelölés feltüntetésére vonatkozó
szabályokat ebben az irányelvben kell megállapítani.

(35)

Az éghajlati viszonyok különbségeinek és a fogyasztóvé
delem nemzeti szinten alkalmazott eltérő mértékének
figyelembevétele érdekében alapvető követelménynek
tekintett környezeti vagy pontossági osztályokat kell
létrehozni.

(36)

Az ebben az irányelvben előírt egyes megfelelőségértéke
lési eljárások megfelelőségértékelő szervezetek bevonását
teszik szükségessé, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

A nemzetközileg elfogadott normatív dokumentumokban
szereplő műszaki és minőségi előírások – részben vagy
egészben – szintén megfelelhetnek az ezen irányelvben
megállapított alapvető követelményeknek. Ebben az
esetben ezek a nemzetközileg elfogadott normatív doku
mentumok a harmonizált szabványok alternatíváját
jelenthetik, és – bizonyos feltételek mellett – megalapoz
hatják a megfelelőség vélelmét.

(28)

Az ezen irányelvben megállapított alapvető követelmé
nyeknek való megfelelőség olyan előírások segítségével
is biztosítható, amelyeket nem harmonizált szabvány
vagy nemzetközileg elfogadott normatív dokumentum
tartalmaz. A harmonizált szabványok vagy a nemzetkö
zileg elfogadott normatív dokumentumok alkalmazása
ezért szabadon választható.

(29)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a
piacon forgalmazott mérőműszerek megfelelnek az alap
vető követelményeknek, megfelelőségértékelési eljárásokat
kell előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségér
tékelési eljárásokra különböző modulokat határoz meg,
amelyek – az adott kockázat és a szükséges biztonsági
szint arányától függően – a leginkább megengedőtől a
legszigorúbbig terjednek. Az ágazatok közötti koherencia

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2004/22/EK irány
elvben meghatározott kritériumok, amelyeket a Bizott
sághoz való bejelentés céljából a megfelelőségértékelő
szervezeteknek teljesíteniük kell, nem elégségesek annak
biztosításához, hogy a bejelentett szervezetek az egész
Unióban egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsa
nak. Mindazonáltal létfontosságú, hogy valamennyi beje
lentett szervezet azonos színvonalon és tisztességes
versenyfeltételek mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező
követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelő
ségértékelő szervezetekre, amelyek megfelelőségértékelési
szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják jelentetni
magukat.

(38)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja
a harmonizált szabványokban rögzített kritériumoknak
való megfelelést, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel
az ebben az irányelvben rögzített vonatkozó követelmé
nyeknek.

(39)

A mérőműszerek megfelelőségértékelése egységes minő
ségi színvonalának biztosítása érdekében a bejelentő
hatóságokra, valamint a bejelentett szervezetek értékelé
sében, bejelentésében és felügyeletében részt vevő egyéb
szervezetekre szintén követelményeket kell előírni.

(40)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvető
eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek felké
szültségének ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából ezt is
alkalmazni kell.

(41)

(42)

A nemzeti hatóságoknak előnyben kell részesíteniük a
765/2008/EK rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsít
ványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító –
átlátható akkreditálást, amellyel bizonyítják a megfelelő
ségértékelő szervezetek műszaki alkalmasságát az egész
Unióban. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik
meg, hogy rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz,
hogy maguk végezzék el ezt az értékelést. Ebben az
esetben az elvégzett értékelések megfelelő szintű hiteles
ségének a többi nemzeti hatóság felé való biztosítása
érdekében a Bizottság és a többi tagállam számára be
kell nyújtaniuk a szükséges igazoló dokumentumot,
amely bizonyítja az adott szabályozási követelmények
alapján értékelt megfelelőségértékelő szervezetek megfele
lését.

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. A piacon forgalomba hozandó
mérőműszerekre előírt védelmi szint megóvása érdekében
alapvető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési
feladatok ellátását illetően az alvállalkozók és leányválla
latok megfeleljenek ugyanazoknak a követelményeknek,
mint a bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a beje
lentendő szervezetek alkalmasságának és teljesítményének
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értékelése, valamint a már bejelentett szervezetek ellen
őrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által végzett
tevékenységekre is kiterjedjen.

(43)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele
érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(44)

Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggá
lyok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék
működésüket.

(45)

A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(46)

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
az ezen irányelv hatálya alá tartozó mérőműszerekre is
alkalmazandók. Ez az irányelv nem gátolhatja a tagálla
mokat abban a választásban, hogy mely illetékes ható
ságot bízzák meg ezen feladatok ellátásával.

(47)

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy a mérőműszerek csak akkor
legyenek forgalomba hozhatók, ha megfelelő tárolás,
illetve rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható feltételek
mellett történő használat esetén nem veszélyeztetik a
személyek egészségét és biztonságát. A mérőműszereket
csak ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén –
azaz ha a szóban forgó használat törvényes és kiszámít
ható emberi viselkedés eredménye – kell úgy tekinteni,
hogy nem felelnek meg az ebben az irányelvben
meghatározott alapvető követelményeknek.

(48)

A 2004/22/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik
védintézkedési eljárásról, amely lehetővé teszi a Bizottság
számára, hogy megvizsgálja azon intézkedések megalapo
zottságát, amelyeket valamely tagállam az általa nem
megfelelőnek ítélt mérőműszerekkel szemben hozott.
Az átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése
érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljáráson
azzal a céllal, hogy azt hatékonyabbá tegyék, építve a
tagállamok szakértelmére.
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A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan mérőműszerekre irányuló, tervezett
intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az ezen
irányelv hatálya alá tartozó közérdek védelmének szem
pontjaiból. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a
piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szerep
lőkkel együttműködve az ilyen mérőműszereket illetően
már korai szakaszban fel tudjanak lépni.

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány vagy egy normatív dokumentum
hiányosságainak tudható be.

Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni. Az említett hatásköröket a Bizottság végre
hajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
nek (1) megfelelően kell gyakorolni.

(52)

A bejelentés követelményeinek nem vagy már nem
megfelelő bejelentett szervezetek tekintetében a bejelentő
tagállamot a szükséges kiigazító intézkedések meghoza
talára felszólító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a
tanácsadóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

(53)

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni az azon
nemzetközileg elfogadott normatív dokumentumokkal
kapcsolatos kifogásokra vonatkozó végrehajtási jogi
aktusok elfogadására is, amelyeket még nem tettek
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, tekintettel
arra, hogy a vonatkozó dokumentum még nem vezetett
az alkalmazandó alapvető követelményeknek való
megfelelőség vélelmezéséhez.

(54)

(55)

A végrehajtási jogi aktusok elfogadásához vizsgálóbizott
sági eljárást kell alkalmazni azon nemzetközileg elfoga
dott normatív dokumentumokkal kapcsolatos kifogások
tekintetében, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában
már közzétettek, ha ezeket a kifogásokat valamely
tagállam és a Bizottság indokoltnak találja, tekintettel
arra, hogy az ilyen jogi aktusok következményekkel
járhatnak az alkalmazandó alapvető követelményeknek
való megfelelőség vélelmezésével kapcsolatban.

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni a személyek
egészsége vagy biztonsága, vagy a közérdek védelmének

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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egyéb szempontjai tekintetében kockázatot jelentő
megfelelő mérőműszerekre vonatkozó végrehajtási jogi
aktusok elfogadása esetén.

(56)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv
értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet
be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan
ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök,
vagy egy tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabály
zatával összhangban.

(57)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó kérdések megvizsgálá
sakor – a végrehajtás és a jogsértések kivételével –,
azaz bizottsági szakértői csoport keretében, az Európai
Parlamentet a meglévő gyakorlatnak megfelelően az
összes információval és dokumentációval el kell látni,
valamint – adott esetben – meg kell hívni az ilyen
ülésekre.

(58)

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekin
tetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU
rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy
indokoltak voltak-e a tagállam által a nem megfelelő
mérőműszerek tekintetében hozott intézkedések.

(59)

A mérőműszerek technológiájában végbement fejlődés
figyelembevétele érdekében a Bizottságnak felhatalmazást
kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktu
sokat fogadjon el a műszerspecifikus mellékletek módo
sítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság
az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat foly
tasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalma
záson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor
a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumen
tumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére
történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbítá
sáról.

(60)

A tagállamoknak meg kell határozniuk az ezen irány
elvnek megfelelően elfogadott nemzeti jogszabályok
rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szank
ciókra vonatkozó szabályokat, valamint biztosítaniuk kell
e szabályok végrehajtását. E szankcióknak hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(61)

Ésszerű átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a
2004/22/EK irányelvnek megfelelően az ezen irányelvet
átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó
határidőig már forgalomba hozott mérőműszerek forgal
mazhatóságát és üzembe helyezhetőségét, további
termékkövetelménynek való megfelelés szükségessége
nélkül. A forgalmazók tehát az ezen irányelvet átültető
nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó határidőig
rendelkezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott
mérőműszereket, azaz a már az ellátási láncban található
készletet.
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(62)

(63)

(64)
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Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen annak biztosítását,
hogy a forgalomban lévő mérőműszerek – a belső piac
működésének garanciája mellett – megfeleljenek a
közérdekek magas szintű védelmét előíró, az ezen
irányelv hatálya alá tartozó követelményeknek, a
tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az
Unió szintjén azonban ezen irányelv terjedelme és hatásai
miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézke
déseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés
5. cikkében említett szubszidiaritás elvének megfelelően.
Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfele
lően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szük
séges mértéket.
Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következik.
Ez az irányelv nem érinti a XIV. melléklet B. részében
meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő
átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel
kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,
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elektromágneses zavartűrés követelményei tekintetében egyedi
irányelvnek minősül. Az említett irányelvet a kibocsátott
sugárzás tekintetében továbbra is alkalmazni kell.

3. cikk
Opcionalitás
(1)
A tagállamok a közérdekkel, a közegészségüggyel, a
közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a
fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint
a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos, általuk indokoltnak
ítélt esetekben a mérési feladatokra előírhatják mérőműszerek
használatát.

(2)
Amennyiben a tagállamok ezek használatát nem írják elő,
annak okairól tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi
tagállamot.

4. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. „mérőműszer”: olyan eszköz vagy rendszer, amely a 2. cikk
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó mérési funkcióval
rendelkezik;

1. cikk
Tárgy
Ez az irányelv azokat a követelményeket állapítja meg,
amelyeknek a mérőműszereknek forgalmazásuk és/vagy a 3. cikk
(1) bekezdésében említett mérési feladatokhoz való üzembe
helyezésük céljából meg kell felelniük.
2. cikk
Hatály
(1)
Ezt az irányelvet a vízmérőkre (MI-001), a gázmérőkre és
számítóegységekre (MI-002), a hatásos villamos energia méré
sére szolgáló fogyasztásmérőkre (MI-003), a hőenergia-mérőkre
(MI-004), a folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus
mérésére szolgáló mérőrendszerekre (kivéve a vízmérők) (MI005), az automatikus mérlegekre (MI-006), a viteldíjjelzőkre
(MI-007), az anyagi mértékekre (MI-008), a kiterjedést mérő
műszerekre (MI-009) és a kipufogógáz-elemző készülékekre
(MI-010) vonatkozó műszerspecifikus III–XII. mellékletben (a
továbbiakban: műszerspecifikus mellékletek) meghatározott
mérőeszközökre kell alkalmazni.

2. „részegység”: a műszerspecifikus mellékletekben felsorolt
olyan szerkezeti egység, amely függetlenül működik, és a
következőkkel együtt alkotja a mérőműszert: egyéb olyan
részegység, amellyel kompatibilis, vagy olyan mérőműszer,
amellyel kompatibilis;

3. „jogszabályban előírt metrológiai ellenőrzés”: a mérőműszer
alkalmazási területére irányuló, a közérdekkel, a közegész
ségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvé
delemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kive
tésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcso
latos mérési feladatok ellenőrzése;

4. „normatív dokumentum”: a Nemzetközi Mérésügyi Szer
vezet által elfogadott műszaki előírásokat tartalmazó doku
mentum;

(2)
Ez az irányelv a 2014/30/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) 2. cikkének (3) bekezdése értelmében az

5. „forgalmazás”: egy mérőműszernek kereskedelmi tevé
kenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értéke
sítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon,
akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/30/EU
irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizálásáról (A Hivatalos lap 79-ik oldalán talál
ható.).

6. „forgalomba hozatal”: egy mérőműszer első alkalommal
történő forgalmazása az uniós piacon;
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7. „üzembe helyezés”: a végfelhasználó számára
mérőműszer első rendeltetésszerű használata;

szánt

8. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely mérőműszert gyárt, illetve terveztet vagy gyártat, és
ezt a mérőműszert saját neve vagy védjegye alatt forgal
mazza vagy saját céljaira üzembe helyezi;

9. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki egy gyártótól
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott
feladatok céljából a nevében eljárjon;

10. „importőr”: az Unióban letelepedett bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból
származó mérőműszert hoz forgalomba az uniós piacon;
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19. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető mérőműszer vissza
vétele;

20. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze a mérőműszer forgalma
zását az ellátási láncban;

21. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós
jogszabály;

22. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a
mérőműszer megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező
uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalma
zandó követelményeknek.

5. cikk
11. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importőrtől külön
böző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki
vagy amely a mérőműszert forgalmazza;

12. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr és a forgalmazó;

13. „műszaki leírás”: a mérőműszer által teljesítendő műszaki
követelményeket ismertető dokumentum;

14. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;

Az irányelv alkalmazhatósága a részegységekre
Amennyiben a műszerspecifikus mellékletek a részegységekre
vonatkozó alapvető követelményeket állapítanak meg, akkor
ez az irányelv a részegységekre értelemszerűen alkalmazandó.

A részegységek és a mérőműszerek a megfelelőség megállapítása
céljából függetlenül és külön is vizsgálhatók.

6. cikk
Alapvető követelmények
A mérőműszernek eleget kell tennie az I. mellékletben és a
vonatkozó műszerspecifikus mellékletben megállapított alapvető
követelményeknek.

15. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pont
jában meghatározott akkreditálás;

A tagállamok – amennyiben az a műszer megfelelő használa
tához szükséges – megkövetelhetik az I. melléklet 9. pontjában
vagy a műszerspecifikus mellékletben említett információknak a
végfelhasználók által könnyen érthető nyelven történő
megadását a terméket fogalmazó tagállam által meghatározottak
szerint.

16. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikke 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló
testület;

7. cikk

17. „megfelelőségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja a
mérőműszerrel kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt alap
vető követelmények teljesülését;

18. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsí
tást és ellenőrzést – végző szervezet;

Forgalmazás és üzembe helyezés
(1)
A tagállamok erre az irányelvre hivatkozva nem
akadályozhatják olyan mérőműszerek forgalmazását és/vagy
üzembe helyezését, amelyek eleget tesznek ezen irányelv köve
telményeinek.

(2)
A tagállamok megtesznek valamennyi szükséges intézke
dést annak biztosítása érdekében, hogy mérőműszereket csak
akkor lehessen forgalmazni, ha ezen irányelv követelményeinek
megfelelnek.
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(3)
A tagállam megkövetelheti, hogy egy adott mérőműszer
eleget tegyen az üzembe helyezésére vonatkozó olyan rendelke
zéseknek, amelyeket a helyi éghajlati viszonyok indokolnak.
Ebben az esetben a tagállamnak megfelelő alsó és felső hőmér
sékleti határértéket kell választania az I. melléklet 1. táblázatá
ból, és meghatározhatja a páratartalomra vonatkozó feltételeket
(kondenzációval vagy kondenzáció nélkül), és azt is, hogy a
műszer kül- vagy beltéri üzemre alkalmazható-e.

(4)
Amennyiben egy mérőműszer vonatkozásában külön
böző pontossági osztályokat határoznak meg:

a) a műszerspecifikus mellékletek „Üzembe helyezés” című
szakasza megadhatja az egyes felhasználási célokhoz alkal
mazandó pontossági osztályt;

b) minden más esetben a tagállam határozhatja meg, hogy az
adott osztályokon belül egyes felhasználási célokra mely
pontossági osztályokat alkalmazzák, amennyiben területén
valamennyi pontossági osztály alkalmazását engedélyezték.

A tulajdonos döntésétől függően az a) és a b) pont alkalmazá
sában egyaránt használható magasabb pontossági osztályba
tartozó műszer.

(5)
Vásárok, kiállítások, bemutatók vagy hasonló események
alkalmával a tagállamok nem tilthatják meg az ezen irányelvnek
nem megfelelő mérőműszerek bemutatását, amennyiben jól
láthatóan fel van tüntetve, hogy a műszerek a követelmé
nyeknek nem felelnek meg, illetve azt, hogy a megfelelőség
eléréséig a műszereket nem lehet forgalmazni és/vagy üzembe
helyezni.

2. FEJEZET

2014.3.29.

(3)
A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot a mérőműszer forgalomba hozatalát követően
10 évig megőrzik.

(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni a mérőműszer tervezésének
vagy jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szab
ványok, normatív dokumentumok vagy egyéb műszaki leírások
változásait, amelyek alapján a mérőműszer megfelelőségét
megállapították.

Ha a mérőműszer teljesítményére tekintettel indokolt, a gyártók
elvégzik a forgalmazott mérőműszer mintavizsgálatát, amelynek
keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántar
tást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő mérőműsze
rekről és a nem megfelelő mérőműszerek visszahívásáról, vala
mint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen
nyomonkövetési intézkedésről.

(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott
mérőműszeren fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehe
tővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem,
illetve ha a mérőműszer mérete vagy jellege ezt nem teszi lehe
tővé, akkor az I. melléklet 9.2. pontjával összhangban a kísérő
dokumentáció és ha van, a készülék csomagolása tartalmazza az
előírt információkat.

(6)
A gyártók feltüntetik a mérőműszeren, vagy ha ez nem
lehetséges, az I. melléklet 9.2. pontjával összhangban a kísérő
dokumentációban és ha van, a készülék csomagolásán a nevü
ket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és azt a postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet
lépni velük. Címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a
gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasz
nálók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető
nyelven tüntetik fel.

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

8. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)
Mérőműszereik forgalomba hozatalakor és/vagy üzembe
helyezésekor a gyártók biztosítják, hogy a készülékek tervezése
és gyártása az I. mellékletben és a vonatkozó műszerspecifikus
mellékletekben meghatározott követelményekkel összhangban
történt.

(2)
A gyártók elkészítik a 18. cikkben említett műszaki
dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a 17. cikk szerinti
megfelelőségértékelési eljárást.

Amennyiben a megfelelőségértékelési eljárás keretében bizonyí
tást nyer, hogy a mérőműszer megfelel az irányelv alkalma
zandó követelményeinek, a gyártók elkészítik az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot, és feltüntetik a terméken a CE-jelölést, vala
mint a kiegészítő metrológiai jelölést.

(7)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy az érintett tagállam
által meghatározott módon az általuk forgalomba hozott
mérőműszerhez a végfelhasználók által könnyen érthető
nyelven mellékeljék az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példá
nyát, illetve az I. melléklet 9.3. pontja szerinti használati
utasítást és információkat. Az ilyen használati utasításnak és
információnak, illetve az esetleges jelölésnek egyértelműnek,
érthetőnek és világosnak kell lennie.

(8)
Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott mérőműszer
nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a
szóban forgó mérőműszer megfelelőségének biztosításához
szükséges kiigazító intézkedéseket, adott esetben kivonják a
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben a
mérőműszer kockázatot jelent, a gyártók erről azonnal tájékoz
tatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben
a mérőműszert forgalmazták, részletes tájékoztatást adva első
sorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett kiigazító
intézkedésről.
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(9)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a mérőműszer ezen irányelvnek való megfelelőségének
igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus
formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság
kérésére az importőrök együttműködnek vele az általuk forga
lomba hozott mérőműszerek által képviselt veszélyek kiküszö
bölése érdekében tett intézkedések terén.

9. cikk
Meghatalmazott képviselők
(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.

A 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a
műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó, a 8. cikk (2)
bekezdésében említett kötelezettség nem képezik a meghatalma
zott képviselő megbízatásának részét.

(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbíza
tásnak legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a
meghatalmazott képviselőnek:

a) a mérőműszer forgalomba hozatalát követően 10 évig
megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezé
sére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki
dokumentációt;

b) valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az emlí
tett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a készülék
megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt
és dokumentációt;

c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a megbízatása körébe tartozó mérőműszer jelentette kocká
zatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

10. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök kizárólag megfelelő mérőműszereket
hozhatnak forgalomba.

(2)
Egy adott mérőműszer forgalomba hozatalát és/vagy
üzembe helyezését megelőzően az importőrök meggyőződnek
róla, hogy a gyártó elvégezte a 17. cikkben említett megfelelő
ségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó
elkészítette a műszaki dokumentációt, a mérőműszeren fel van
tüntetve a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés, és
mellékelték hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példá
nyát és az előírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó
megfelel a 8. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott köve
telményeknek.
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Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a mérőműszer nem felel meg az I. mellékletben és a
vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben előírt alapvető
követelményeknek, a mérőműszert mindaddig nem hozhatja
forgalomba és nem helyezheti üzembe, amíg megfelelővé nem
tették. Továbbá amennyiben a mérőműszer kockázatot jelent, az
importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti
hatóságokat.

Az importőrök feltüntetik a mérőműszeren, vagy ha ez
(3)
nem lehetséges, az I. melléklet 9.2. pontjával összhangban a
mérőműszer vagy kísérő dokumentációján és ha van, csomago
lásán a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és azt a postacímüket, amelyen kapcsolatba lehet
lépni velük. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti
hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a mérőmű
szerhez az I. melléklet 9.3. pontja szerint mellékeljék a haszná
lati utasítást és az információkat az adott tagállam által
meghatározott, a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.

(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg a mérőműszer a
felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei
ne veszélyeztessék az I. mellékletben és a vonatkozó műszers
pecifikus mellékletekben meghatározott alapvető követelmé
nyeknek való megfelelését.

(6)
Ha a mérőműszer teljesítményére tekintettel indokolt, az
importőrök elvégzik a forgalmazott mérőműszer mintavizsgála
tát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség
esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő
mérőműszerekről és a nem megfelelő mérőműszerek visszahí
vásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat
minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(7)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott mérőműszer
nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, azonnal
meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a mérőműszer
megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forga
lomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben a mérőműszer
kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájékoztatják
azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a
mérőműszert forgalmazták, részletes tájékoztatást adva első
sorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett kiigazító
intézkedésről.

(8)
Az importőrök a mérőműszer forgalomba hozatalát
követően a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára 10 évig
elérhetővé teszik az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát,
és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e ható
ságok rendelkezésére bocsátható legyen.
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(9)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a mérőműszerek megfelelőségének igazolásához szük
séges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú informá
ciót és dokumentációt Az említett hatóság kérésére az impor
tőrök együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott
mérőműszerek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében
tett intézkedések terén.

2014.3.29.

bocsátják a mérőműszer megfelelőségének igazolásához szük
séges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú informá
ciót és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére a forgal
mazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott mérőmű
szerek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett
intézkedések terén.

12. cikk
11. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
Mérőműszer forgalmazásakor és/vagy üzembe helyezé
sekor a forgalmazók az ebben az irányelvben előírt követelmé
nyekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

(2)
Egy adott mérőműszer forgalmazását és/vagy üzembe
helyezését megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy a készü
léken fel van-e tüntetve a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai
jelölés, mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, a
szükséges dokumentációt és az I. melléklet 9.3. pontjában emlí
tett használati utasítást és információkat, mégpedig a mérőmű
szert forgalmazni és/vagy üzembe helyezni szándékozó tagállam
végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a
gyártó és az importőr megfelelt-e a 8. cikk (5) és (6) bekezdé
sében, illetve a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott köve
telményeknek.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a mérőműszer nem felel meg az I. mellékletben és a
vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben előírt alapvető
követelményeknek, a mérőműszert mindaddig nem hozhatja
forgalomba, és nem helyezheti üzembe, amíg megfelelővé
nem tették. Továbbá amennyiben a mérőműszer kockázatot
jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az impor
tőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a mérőműszer a
felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei
ne veszélyeztessék az I. mellékletben és a vonatkozó műszers
pecifikus mellékletekben meghatározott alapvető követelmé
nyeknek való megfelelését.

Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy mérőműszert, illetve olyan
módon módosít egy már forgalomba hozott mérőműszert, ami
befolyásolja a mérőműszer ezen irányelvnek való megfelelését,
ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a
8. cikkben a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.

13. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfel
ügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, aki mérőműszert szállított
nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, akinek mérőműszert szál
lítottak.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt informáci
ókat a mérőműszer hozzájuk történő szállítását, illetve az
általuk történő szállítását követően 10 évig be kell tudni mutat
niuk.

3. FEJEZET
A MÉRŐESZKÖZÖK MEGFELELŐSÉGE

14. cikk
A mérőműszerek megfelelőségének vélelmezése

(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott mérőműszer nem
felel meg ezen irányelv követelményeinek, gondoskodnak arról,
hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a
mérőműszer megfelelőségének biztosítására, adott esetben
kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben
a mérőműszer kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal
tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait,
amelyekben a mérőműszert forgalmazták, részletes tájékoztatást
adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett
kiigazító intézkedésről.

(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére

(1)
Azokról a mérőműszerekről, amelyek megfelelnek az
olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek,
amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I. mellékletben
és az említett szabványok vagy azok részei hatálya alá tartozó,
vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben megállapított alap
vető követelményeknek.

(2)
Azokról a mérőműszerekről, amelyek megfelelnek az
olyan normatív dokumentumok egyes részeinek, amelyek jegy
zékét közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni
kell, hogy megfelelnek az I. mellékletben és a normatív doku
mentumok e részeinek hatálya alá tartozó, vonatkozó műszers
pecifikus mellékletekben előírt alapvető követelményeknek.
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(3)
A gyártó szabadon választhat azon műszaki megoldások
közül, amelyek megfelelnek az I. mellékletben és a megfelelő
műszerspecifikus mellékletben meghatározott alapvető követel
ményeknek. Mindemellett annak érdekében, hogy részesüljön a
megfelelőség vélelméből származó előnyökből, a gyártónak
pontosan kell alkalmaznia a vonatkozó harmonizált szab
ványban vagy pedig az (1) és (2) bekezdésben említett normatív
dokumentumokban említett megoldásokat.
(4)
A tagállamoknak vélelmezniük kell a 18. cikk (3) bekez
désének i. pontjában említett megfelelő vizsgálatoknak való
megfelelőséget, amennyiben a vonatkozó vizsgálatot az (1), (2)
és (3) bekezdésben említett vonatkozó dokumentummal össz
hangban végezték el, továbbá amennyiben a vizsgálati eredmé
nyek az alapvető követelményeknek való megfelelőséget
támasztják alá.
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17. cikk
Megfelelőségértékelési eljárások
A mérőműszerre az alkalmazandó alapvető követelmények
szerinti megfelelőségértékelést az adott műszerre vonatkozó
mellékletben felsorolt, a gyártó választása szerinti megfelelő
ségértékelési eljárás alkalmazásával kell végrehajtani.
A megfelelőségértékelési eljárásokat a II. melléklet tartalmazza.
A megfelelőségértékelési eljárással kapcsolatos nyilvántartást és
levelezést a megfelelőségértékelési eljárást végző, bejelentett
szervezet székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein)
vagy az említett szervezet által elfogadott nyelven kell bonyolí
tani.

15. cikk
A normatív dokumentumok hivatkozásainak közzététele

18. cikk

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére
adott esetben:

A műszaki dokumentáció

a) normatív dokumentumokat határozhat meg, és egy listán
megjelölheti azon részeiket, amelyek eleget tesznek a hatá
lyuk alá tartozó, az I. mellékletben és a megfelelő műszers
pecifikus mellékletekben meghatározott követelményeknek;
b) közzéteheti a normatív dokumentumok hivatkozását és az a)
pontban említett jegyzéket az Európai Unió Hivatalos Lapjá
ban.

(1)
A műszaki dokumentációnak érthetően ismertetnie kell a
mérőműszer tervezését, gyártását és működését, és lehetővé kell
tennie az ezen irányelv alkalmazandó követelményei szerinti
megfelelőségének értékelését.
(2)
A műszaki dokumentációnak kellően részletesnek kell
lennie, hogy biztosítsa a következő követelményeknek való
megfelelést:
a) a metrológiai jellemzők meghatározása;

16. cikk
Normatív dokumentumok hivatkozásainak visszavonása
(1)
Amennyiben a tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg,
hogy az olyan normatív dokumentum, amelynek hivatkozását
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vagy szándé
koznak közzétenni, nem felel meg minden tekintetben a hatálya
alá tartozó, az I. mellékletben és a műszerspecifikus mellékle
tekben meghatározott alapvető követelményeknek, a Bizottság a
következőképpen dönthet:
a) közzéteszi, nem teszi közzé vagy korlátozásokkal teszi közzé
a szóban forgó normatív dokumentumokra vonatkozó hivat
kozásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

b) a gyártott mérőműszer metrológiai jellemzőinek reprodukál
hatósága a megfelelő céleszközökkel történő beállítás esetén;
c) a mérőműszer integritása.
(3)
A műszaki dokumentációnak a típus és/vagy a mérőmű
szer értékeléséhez és azonosításához szükséges mértékben ki
kell térnie a következő információkra:
a) a mérőműszer általános leírása;

b) fenntartja, korlátozásokkal tartja fenn vagy visszavonja a
szóban forgó normatív dokumentumokra vonatkozó hivat
kozásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. vázlatrajza,
gyártási rajza és terve;

(2)
Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett hatá
rozatot a 46. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizott
sági eljárással összhangban kell elfogadni.

c) az egyenletes minőségű gyártást biztosító gyártási folyama
tok;

(3)
A (1) bekezdés b) pontjában említett határozatot a
46. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.

d) adott esetben az elektromos eszköz leírása tervrajzokkal,
diagramokkal, a működést megjelenítő folyamatábrával,
illetve az eszköz jellemzőit és működését magyarázó álta
lános szoftverinformációval;
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e) a b), c) és d) pontban említett információ megértéséhez szük
séges leírás és magyarázat, ideértve a mérőműszer működését
is;

uniós jogi aktusokhoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot
kell kiállítani. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi
aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

f) a 14. cikkben említett, részben vagy egészben alkalmazott
harmonizált szabványok és/vagy normatív dokumentumok
jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétették.

(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal a mérőműszer ezen irányelvben megállapított
követelményeknek való megfeleléséért.

g) az alapvető követelményeknek való megfeleléshez elfogadott
megoldások leírása, amennyiben nem a 14. cikkben említett
harmonizált szabványokat és/vagy normatív dokumentu
mokat alkalmazták, ideértve az egyéb alkalmazott vonatkozó
műszaki leírások jegyzékét;
h) a tervezési számítások és vizsgálatok eredményei stb.;
i) szükség esetén azok a vizsgálati eredmények, amelyek azt
bizonyítják, hogy a típus és/vagy a mérőműszer megfelel a
következőknek:
— ezen irányelv követelményeinek a gyártó által megadott
előírt működési feltételek mellett, továbbá meghatározott
környezeti zavaró hatások között,
— a gáz-, víz- és hőenergia-mérőkre, valamint a víztől eltérő
egyéb folyadékok mennyiségének mérésére szolgáló
mérőműszerekre vonatkozó tartóssági előírásoknak;
j) az EU-típusvizsgálati tanúsítvány vagy az EU-tervvizsgálati
tanúsítvány az olyan műszerek tekintetében, amelyek a
tervben szereplő részekkel azonos részeket tartalmaznak.
(4)

20. cikk
A megfelelőségi jelölés
A mérőműszernek az ezen irányelvnek való megfelelőségét a
CE-jelölésnek, valamint a 21. cikkben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölésnek a mérőműszeren való feltüntetésével kell
jelezni.

21. cikk
A CE-jelölésre és a kiegészítő metrológiai jelölésre
vonatkozó általános elvek
(1)
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében
meghatározott általános elvek vonatkoznak.

(2)
A kiegészítő metrológiai jelölés egy nagy „M” betűből,
valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két szám
jegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magas
sága megegyezik a CE-jelölés magasságával.

(3)
A 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott
általános elvek megfelelően alkalmazandók a kiegészítő
metrológiai jelölésre.

A gyártónak meg kell adnia a plombák és jelölések helyét.

(5)
A gyártónak, amennyiben szükséges, meg kell adnia az
illesztőegységekkel és a részegységekkel való kompatibilitás
feltételeit.
19. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat
(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I.
mellékletben és a vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben
meghatározott alapvető követelmények teljesültek.
(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a XIII. mellék
letben foglalt mintának, tartalmazza a II. melléklet vonatkozó
moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktu
alizálják. Le kell fordítani az azon tagállam által megkívánt
nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán a nem automatikus műkö
désű mérleget forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.
(3)
Amennyiben a mérőműszerre több olyan uniós jogi aktus
alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen

22. cikk
A

CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés
feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

(1)
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a
mérőműszeren vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvas
hatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni. Amennyiben a
mérőműszerek jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indo
kolt, a jelölést a kísérő dokumentumokon és ha van, a csoma
goláson és tüntetik fel.

(2)
Amennyiben a mérőműszer különböző olyan, együttesen
működő egységből áll össze, amelyek nem részegységek, a CEjelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a műszer fő egységén
kell feltüntetni.

(3)
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a
mérőműszer forgalomba hozatala előtt kell feltüntetni.

(4)
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést indokolt
esetben a gyártási folyamat során lehet a műszeren elhelyezni.
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(5)
A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést
követi.
A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a II. mellék
letben foglaltaknak megfelelően a bejelentett szervezet azono
sító száma követi, amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyár
tásellenőrzési szakaszban.
A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet,
vagy utasításai alapján a gyártó vagy annak meghatalmazott
képviselője tünteti fel.
Az érintett bejelentett szervezet azonosító számát letörölhetet
lenül, illetve roncsolás nélkül eltávolíthatatlan módon kell
feltüntetni.
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módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati
szervezet, akkor ezen szervezetnek jogi személynek kell lennie,
és értelemszerűen meg kell felelnie a 25. cikkben foglalt köve
telményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a
tevékenységeivel összefüggő felelősség kérdésének teljes körű
rendezéséről.
(4)
A bejelentő hatóság teljes felelősséget vállal a (3) bekez
désben említett szerv által elvégzett feladatokért.
25. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentő hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.

(6)
A CE-jelölést, a kiegészítő metrológiai jelölést – és adott
esetben a bejelentett szervezet azonosító számát – különleges
kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés
követheti.

(2)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg és működtetik,
hogy biztosítva legyen tevékenységének objektivitása és pártat
lansága.

(7)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

(3)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személy hoz meg.

4. FEJEZET

(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

23. cikk
Bejelentés
(1)
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi
tagállamnak azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak
az ezen irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelő
ségértékelési feladatok ellátására.
(2)
Amennyiben egy tagállam nem alkotott nemzeti jogsza
bályt a 3. cikkben említett mérési feladatok vonatkozásában,
fenntartja magának azt a jogot, hogy bejelentsen valamely, az
adott mérőműszerrel kapcsolatos megfelelőségértékelési felada
tokkal foglalkozó szervezetet.
24. cikk
Bejelentő hatóságok
(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelősséget vállal a megfelelőségértékelő szervezetek értékelé
séhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és
végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért,
ideértve a 29. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is.

(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.
(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.
26. cikk
A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.
27. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények

(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditáló testület végzi el azzal összhangban.

(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.

(3)
Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti
értékelést, bejelentést vagy felügyeletet átruházza vagy más

(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.
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(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől vagy mérőműszer
től.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa
értékelt mérőműszer tervezésében, gyártásában, szállításában,
összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt
vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy
szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan
független és mentes az érdekütközésektől.

(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső
szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója
nem lehet az általa értékelt mérőműszerek tervezője, gyártója,
szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója
vagy karbantartója, illetve ezen felek képviselője. Ez nem zárja
ki az olyan értékelt mérőműszerek felhasználását, amelyek a
megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve
az ilyen mérőműszerek személyes célra történő használatát sem.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű
vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem
vehet részt közvetlenül a mérőműszerek tervezésében, gyártá
sában vagy kialakításában, forgalmazásában, üzembe helyezésé
ben, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti
az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt
olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett
megfelelőségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntés
hozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez különösen érvé
nyes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A második albekezdés ugyanakkor nem érinti annak lehető
ségét, hogy a gyártó és az érintett szervezet a megfelelőségérté
kelés érdekében technikai információt cseréljenek.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányválla
lataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelő
ségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és
pártatlanságát.

(5)
A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben
érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő –
főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely
befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevé
kenységeik eredményét.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a II.
mellékletben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési
feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függet
lenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő
szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében
végzik el.

2014.3.29.

A megfelelőségértékelő szervezet – mindig, és minden egyes
megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan mérőmű
szerfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették –
rendelkezik a következőkkel:

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírásával, amelyekkel összhangban megfelelő
ségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és
megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal és
eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak
és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás mére
tét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás
szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének
fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjel
legét.

A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségér
tékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminiszt
rációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel,
továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

(7)
A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős
személyzet a következőkkel rendelkezik:

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) az I. mellékletben és a vonatkozó műszerspecifikus mellék
letekben meghatározott alapvető követelmények, az alkalma
zandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmoni
zációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok alkalmazandó
rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(8)
Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint
annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző
munkavállalója pártatlanságát.
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A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelést végző munkavállalójának javadalmazása
nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok ered
ményétől.
(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.
(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a II. melléklet vagy az azt átültető nemzeti
jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végrehajtása
során jutott birtokukba, kivéve annak a tagállamnak az illetékes
hatóságait, ahol a szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulaj
donjogokat tiszteletben tartják.
(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkal
mazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a
bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységében,
vagy gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző
munkavállalójuk tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá általános
útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája eredmé
nyeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.
28. cikk
A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik,
hogy megfelel a 27. cikkben meghatározott követelményeknek,
amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiter
jednek az említett követelményekre.
29. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozásai
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 27. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.
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30. cikk
Akkreditált belső szervezetek
(1)
A II. melléklet 2. pontjában (A2. modul) és 5. pontjában
(C2. modul) meghatározott eljárás végrehajtása céljából akkredi
tált belső szervezetet lehet igénybe venni a megfelelőségértéke
lési tevékenységek végzésére annak a vállalatnak, amelynek
részét képezi. Az említett szervezet különálló, független részét
képezi a vállalatnak, és nem vehet részt az általa értékelt
mérőműszerek tervezésében, gyártásában, szállításában, üzembe
helyezésében, használatában vagy karbantartásában.
(2)
Az akkreditált belső szervezetnek a következő követelmé
nyeknek kell megfelelnie:
a) a 765/2008/EK rendelettel összhangban akkreditálták;
b) a szervezetnek és a szervezet munkatársainak szervezetileg
azonosíthatóknak kell lenniük, és olyan jelentéstételi
módszerekkel kell rendelkezniük azon vállalaton belül,
amelynek részét képezik, amelyek biztosítják pártatlanságu
kat, és ezt bizonyítaniuk kell a megfelelő nemzeti akkreditáló
testület felé;
c) sem a szervezet, sem a szervezet dolgozói nem felelnek az
általuk értékelt mérőműszerek tervezéséért, gyártásáért, szál
lításáért, üzembe helyezéséért, üzemeltetéséért vagy karban
tartásáért, és nem vehetnek részt semmilyen olyan tevékeny
ségben, amely veszélyeztetné az értékelési tevékenységeikkel
kapcsolatos döntéshozói függetlenségüket és feddhetetlensé
güket;
d) a szervezet kizárólag annak a vállalatnak nyújthatja szolgál
tatásait, amelynek részét képezi.
(3)
Az akkreditált belső szervezeteket nem jelentik be a
tagállamoknak vagy a Bizottságnak, azonban a vállalatnak,
amelynek részét képezik vagy a nemzeti akkreditáló testületnek
– a bejelentő hatóság kérésére – tájékoztatást kell adnia akkredi
tálásukról a bejelentő hatóságoknak.
31. cikk
Bejelentés iránti kérelem

(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.

(3)
Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal
elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.

(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelő
ségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy
modulok, és mérőműszer vagy műszerek leírását, amelyek tekin
tetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát,
továbbá – amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló
testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, mely tanúsítja,
hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 27. cikkben
rögzített követelményeket.

(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk a II. melléklet szerint
elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.
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(3)
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet nem tud
akkreditációs tanúsítványt benyújtani, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, a 27. cikkben rögzített követelményeknek
való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.
32. cikk
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(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen
tartják.

Bejelentési eljárás
(1)
A bejelentő hatóságok csak a 27. cikkben rögzített köve
telményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.
(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.
(3)
A bejelentésnek tartalmaznia kell információkat azon
mérőműszer(ek) fajtájáról (fajtáiról), amely(ek) tekintetében az
egyes szervezeteket kijelölték, valamint – adott esetben – a
műszer pontossági osztályairól, a mérési tartományról, a mérési
technológiáról és a műszernek a bejelentés hatályát korlátozó
bármely egyéb jellemzőjéről. A bejelentés tartalmazza a megfele
lőségértékelési tevékenységek összes részletét, a megfelelőségér
tékelési modulra vagy modulokra, az érintett mérőműszerre
vagy mérőműszerekre vonatkozó részletes információkat, vala
mint a megfelelő szakmai alkalmasság igazolását.
(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 31. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az
azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek
biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az
továbbra is megfeleljen a 27. cikkben megállapított követelmé
nyeknek.
(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.
Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.
(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.

34. cikk
A bejelentés változásai
(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget
a 27. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmu
lasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja,
felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően,
hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem
felelés vagy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesí
teni a kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.

35. cikk
A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása
(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a
bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó
követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.

(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.

(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.

(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.

(4)
Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy beje
lentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget a bejelentése
alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a
bejelentés visszavonását is.

A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.

A végrehajtási jogi aktust a 46. cikk (2) bekezdésében említett
tanácsadóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

33. cikk
A bejelentett szervezetek azonosító számai és listája
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36. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei
(1)
A bejelentett szervezet a II. mellékletben előírt megfelelő
ségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségér
tékelést.
(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállal
kozás méretét, azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik, a
vállalkozás szerkezetét, az adott mérőműszer-technológia össze
tettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy
sorozatjellegét kellő mértékben figyelembe véve végzik tevé
kenységüket.
Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a mérőmű
szer ezen irányelvnek megfeleléséhez szükséges szigorúság
mértékét és a védelem szintjét.
(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a
gyártó nem teljesítette az I. mellékletben és a releváns műszers
pecifikus mellékletekben, a megfelelő harmonizált szabványok
ban, normatív dokumentumokban vagy egyéb műszaki leírá
sokban megállapított követelményeket, akkor felszólítja a
gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem
ad ki megfelelőségi tanúsítványt.
(4)
Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy
mérőműszer már nem megfelelő, akkor felszólítja a gyártót a
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén
felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.
(5)
Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a tanú
sítványt.

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi informá
ciókérés;
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ség, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a
tevékenységek alvállalkozásba adása.
(2)
A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az
ezen irányelv szerint bejelentett, ugyanazokra a mérőműszerekre
vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket
végző más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.
39. cikk
Tapasztalatcsere
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere szervezéséről.
40. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együtt
működés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szerve
zetek között, és ez a bejelentett szervezetek ágazati vagy ágazat
közi csoportja(i) formájában megfelelően működjön.
A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek
a csoport vagy csoportok munkájában.
5. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA
MÉRŐMŰSZEREK
ELLENŐRZÉSE
ÉS
AZ
VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

37. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben
A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett szervezet döntése
ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.
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BELÉPŐ
UNIÓS

41. cikk
Uniós

piacfelügyelet és az uniós piacra
mérőműszerek ellenőrzése

belépő

A mérőműszerekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3)
bekezdését, valamint 16–29. cikkét kell alkalmazni.

38. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

42. cikk

(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:

A kockázatot jelentő mérőműszerek kezelésére vonatkozó
nemzeti szintű eljárások

a) a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüg
gesztése vagy visszavonása;
b) azokról a körülményekről, amelyek érinthetik a bejelentés
hatályát vagy feltételeit;

(1)
Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elég
séges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya
alá tartozó mérőműszer kockázatot jelent a közérdek védel
mének ezen irányelv hatálya alá tartozó szempontjait tekintve,
akkor elvégzik az érintett mérőműszer értékelését, amely
kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes vonatkozó
követelményre. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szük
séges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
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Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a mérőműszer
nem felel meg az ezen irányelvben megállapított követelmé
nyeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szerep
lőt, hogy előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével
arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító
intézkedéseket, hogy a mérőműszer megfeleljen az említett
követelményeknek, vagy vonja ki a mérőműszert a forgalomból,
vagy hívja vissza azt.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg,
hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére,
akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az érté
kelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott, érintett mérőműszer tekintetében.

(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés
második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügye
leti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést
meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott mérőműszer betil
tására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivonására
vagy visszahívására.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő mérőműszer azonosításához szükséges
adatokat, a mérőműszer származási helyét, a megfelelés feltéte
lezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a
meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, vala
mint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A
piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya
a következők egyike miatt következett-e be:

a) a mérőműszer a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya
alá tartozó szempontjait tekintve nem felel meg az előírt
követelményeknek; vagy
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b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 14. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok vagy normatív dokumentumok
hiányosságai.

(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett mérőműszerek
megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint –
amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézke
déssel – a kifogásaikról.

(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.

(8)
A tagállamok gondoskodnak az adott mérőműszerrel
kapcsolatban a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan
meghozataláról, így például a mérőműszer forgalomból való
kivonásáról.

43. cikk
Uniós védintézkedési eljárás
(1)
Amennyiben a 42. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és hatá
rozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő
gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik,
valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő mérőmű
szert kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a
nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam
visszavonja azt.

(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és
a mérőműszer megfelelőségének hiánya az ezen irányelv
42. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált
szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.
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(4)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és
a mérőműszer megfelelőségének hiánya az ezen irányelv
42. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett normatív
dokumentumok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság
a 16. cikkben előírt eljárást alkalmazza.
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a) a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a
765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen irányelv
22. cikkét megsértve tüntették fel;
b) a CE-jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem
tüntették fel;

44. cikk
Megfelelő mérőműszer, amely kockázatot jelent
(1)
Amennyiben egy tagállam a 42. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a
mérőműszer megfelel ennek a irányelvnek, azonban mégis
kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából, akkor
felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának
megfelelően a kockázat jellegével arányosan ésszerű időn belül
vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdeké
ben, hogy az érintett mérőműszer a forgalomba hozatalkor
többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a mérőműszert a
forgalomból vagy hívja vissza azt.

(2)
A gazdasági szereplő az uniós piacon általa forgalmazott
valamennyi érintett mérőműszer tekintetében kiigazító intézke
dést hoz.

(3)
A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendel
kezésre álló adatot, különösen az érintett mérőműszer azonosí
tásához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét és
ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a
meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,
és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad
el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és szükség esetén
megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

c) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a
szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – a
22. cikket megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;
d) a mérőműszert nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatko
zattal;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,
f) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos.
g) a 8. cikk (6) bekezdésében, illetve a 10. cikk (3) bekezdé
sében említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy
hiányosan tüntették fel;
h) a 8. vagy 10. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.
(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott mérőműszer korlátozására vagy
betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forga
lomból történő kivonásáról.
6. FEJEZET
BIZOTTSÁG

ÉS

FELHATALMAZÁSON
AKTUSOK

ALAPULÓ

JOGI

46. cikk
Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi
aktusokat a 46. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

45. cikk
Az alaki megfelelés hiánya
(1)
A 42. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, akkor felszólítja az érintett gazda
sági szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányá
nak:

Bizottsági eljárás
(1)
A Bizottság munkáját a mérőműszerekkel foglalkozó
bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értel
mében vett bizottságnak minősül.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(4)
Ha a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében
kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják,
amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló
határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági
tagok többsége ezt kéri.
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(5)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott
konzultációt ír elő.
A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizs
gálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.
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hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát
megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az
Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az
időtartam két hónappal meghosszabbodik.
7. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. cikk

49. cikk

A mellékletek módosításai

Szankciók

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon
el a műszerspecifikus mellékletek módosítására vonatkozóan a
következőkkel kapcsolatban:

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi
megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések
esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

a) legnagyobb megengedett hiba (MPE) és pontossági osztályok;
b) előírt működési feltételek;
c) kritikus határértékek;

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.
50. cikk
Átmeneti rendelkezések

d) zavarok.
48. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett
felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadá
sára.
(2)
A Bizottság a 47. cikkben említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt
éves időtartamra szól, 2014 április 18-tól kezdődő hatállyal.
A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam
vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az
Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbí
tást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt,
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a
korábbival megegyező időtartamra.
(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavon
hatja a 47. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról
szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást.
A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép
hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatal
mazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfoga
dását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai
Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)
A 47. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két

(1)
A tagállamok nem akadályozzák meg a 2004/22/EK
irányelv hatálya alá tartozó és az említett irányelvnek megfelelő,
2016. április 20. előtt forgalomba hozott mérőműszer forgal
mazását és/vagy üzembehelyezését.
A 2004/22/EK irányelv értelmében kibocsátott tanúsítványok
ezen irányelv értelmében érvényesek.
(2)
A 2004/22/EK irányelv 23. cikke 2016. október 30-ig
hatályban marad.
51. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 4. cikk
5–22. pontjának, a 8–11., a 13., a 14., a 19. és a 21. cikknek,
valamint a 22. cikk (1), (3), (5) és (6) bekezdésének, a
34–45. cikknek, a 49. és az 50. cikknek, valamint a II. mellék
letnek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a
Bizottsággal.
Ezeket az intézkedéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.
A tagállamok által elfogadott intézkedéseknek 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 rendelkezé
seknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelvre
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történő hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként
kell értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját a
tagállamok határozzák meg.
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53. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.

Az 1., a 2. és a 3. cikk, a 4. cikk 1–4. pontja, az 5., a 6., a 7., a
15–18. és a 20. cikk, a 22. cikk (2) és (4) bekezdése, valamint
az I. és a III–XII. melléklet 2016. április 20-tól alkalmazandó.

52. cikk

54. cikk

Hatályon kívül helyezés

Címzettek

A XIV. melléklet A. részében felsorolt jogi aktusokkal módosí
tott 2004/22/EK irányelv 2016. április 20-án hatályát veszti, a
XIV. melléklet B. részében meghatározott irányelvek nemzeti
jogba való átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel
kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a
XV. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően
ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

HU
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I. MELLÉKLET
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK
A mérőműszernek magas szintű metrológiai védelmet kell nyújtania annak érdekében, hogy valamennyi érdekelt fél
megbízhasson a mérési eredményben, és a műszert úgy kell megtervezni és legyártani, hogy a mérési technológia és a
mérési adatok biztonsága tekintetében magas minőségi színvonalat képviseljen.
Az alábbiakban megállapításra kerülnek azok az alapvető követelmények, amelyeknek a mérőműszereknek meg kell
felelniük, illetve adott esetben ezek a követelmények kiegészülnek a III–XII. mellékletekben az egyes műszerekre vonat
kozó követelményekkel, amelyek az általános követelmények bizonyos szempontjai tekintetében további részletekkel
szolgálnak.
Az alapvető követelmények alapján elfogadott megoldásoknak figyelembe kell venniük a műszer rendeltetési célját,
valamint a műszer előrelátható nem rendeltetésszerű használatát is.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Mérendő mennyiség

A mérendő mennyiség a mérés tárgyát képező adott mennyiség.

Befolyásoló mennyiség

A befolyásoló mennyiség olyan mennyiség, amely nem azonos a mérendő mennyiség
gel, de befolyásolja a mérés eredményét.

Előírt működési feltételek

Az előírt működési feltételek a mérendő mennyiségnek és a befolyásoló mennyi
ségeknek azon értékei, amelyek mellett a műszer rendes működési feltételei teljesülnek.

Zavar

Az a befolyásoló mennyiség, amelynek értéke a vonatkozó követelményekben meghatá
rozott határértékeken belül marad, de kívül esik a mérőműszer előírt működési felté
telein. A befolyásoló mennyiség abban az esetben minősül zavarnak, ha vonatkozá
sában nincsenek előírt működési feltételek.

Kritikus határérték

A kritikus határérték az az érték, amelynél a mérési eredmény változása nemkívána
tosnak tekintendő.

Mérték

A mérték olyan eszköz, amelynek használatával egy adott mennyiség egy vagy több
ismert értéke állandó jelleggel megismételhető vagy előállítható.

Közvetlen értékesítés

A kereskedelmi ügylet közvetlen értékesítésnek minősül, amennyiben:
— a mérési eredmény a fizetendő ár alapjául szolgál, és
— a méréssel kapcsolatos ügyletben részt vevő felek legalább egyike fogyasztó vagy
más olyan fél, aki hasonló szintű védelmet igényel, és
— az ügyletben résztvevő valamennyi fél az adott pillanatban és helyen elfogadja a
mérési eredményt.

Éghajlati környezet

Az éghajlati környezet azokat a körülményeket jelenti, amelyek között a mérőműszer
használható. A tagállamok eltérő éghajlati viszonyainak figyelembevétele érdekében
különböző hőmérsékleti határértékeket állapítottak meg.

Közüzem

A közüzem villany-, gáz-, hőenergia-vagy vízszolgáltatást nyújtó szolgáltató.

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK
1.

Megengedett hiba

1.1.

Előírt működési feltételek mellett és amennyiben nem lép fel zavar, a mérési hiba nem haladhatja meg a legna
gyobb megengedett hibának (MPE) megfelelő, műszerspecifikus követelményekben megállapított értéket.
Amennyiben a műszerspecifikus mellékletek másképpen nem rendelkeznek, a legnagyobb megengedett hibát (MPEt) mint a valódi mérési értéktől való kétirányú eltérést kell kifejezni.

1.2.

Előírt működési feltételek mellett és zavar fellépése esetén a teljesítendő követelményt az adott műszerre vonatkozó
követelmények állapítják meg.
Amennyiben a műszert meghatározott, állandó, folyamatos elektromágneses térben kívánják üzemeltetni, az
amplitúdó-modulált sugárzó elektromágneses térben végzett vizsgálat folyamán a megengedett működési érté
keknek az MPE-n belül kell maradniuk.
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A gyártónak meg kell határoznia azt az éghajlati, mechanikai és elektromágneses környezetet, amelyben a műszer
használható, a műszer pontosságát befolyásoló tápfeszültséget és egyéb befolyásoló mennyiségeket, az adott
műszerre vonatkozó mellékletben megállapított követelmények figyelembevételével.

1.3.1. É g h a j l a t i k ö r n y e z e t
Hacsak a III–XII. mellékletben másképpen nem szerepel, a gyártónak az 1. táblázatban szereplő hőmérsékletértékek
közül ki kell választania a felső és az alsó hőmérséklethatárt, és azt is jeleznie kell, hogy a műszert kondenzált vagy
nem kondenzált páratartalom melletti használatra, továbbá szabadtéri vagy beltéri használatra tervezték-e.
1. táblázat
Hőmérsékleti határok

Felső hőmérsékleti határ

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Alsó hőmérsékleti határ

5 °C

– 10 °C

– 25 °C

– 40 °C

1.3.2. a) A mechanikai környezetet az alábbi M1÷M3 osztály valamelyikébe kell besorolni:
M1

Ebbe az osztályba sorolandók az olyan helyen használt műszerek, ahol a rezgés és a rázkódás
szintje alacsony, például a helyi széláramlásból vagy döngölésből, ajtócsapódásból stb. eredő elha
nyagolható szintű rezgésnek és rázkódásnak kitett könnyű tartószerkezetekre szerelt műszer.

M2

Ebbe az osztályba sorolandók az olyan helyen használt műszerek, ahol a rezgés és a rázkódás
szintje jelentős vagy magas, amely például gépekről és a közelben elhaladó járművekről vagy
szomszédos nehéz gépekről, szállítószalagokról stb. ered.

M3

Ebbe az osztályba sorolandók az olyan helyen használt műszerek, ahol a rezgés és a rázkódás
szintje magas, illetve rendkívül magas, például közvetlenül gépekre, szállítószalagra stb. szerelt
műszerek esetében.

b) A következő befolyásoló mennyiségeket kell figyelembe venni a mechanikai környezettel kapcsolatban:
— rezgés;
— mechanikai rázkódás.
1.3.3. a) Hacsak az adott műszerre vonatkozó melléklet másképpen nem rendelkezik, az elektromágneses környezetet az
alábbi E1, E2 és E3 kategóriák valamelyikébe kell besorolni:
E1

Ebbe az osztályba sorolandók azok a műszerek, amelyeket olyan helyszínen használnak, ahol az
elektromágneses zavar szintje a lakó- és kereskedelmi építményekben, illetve egyszerű ipari létesít
ményekben fellépő elektromágneses zavar szintjére jellemző.

E2

Ebbe az osztályba sorolandók azok a műszerek, amelyeket olyan helyszínen használnak, ahol az
elektromágneses zavar szintje az egyéb ipari létesítményekben fellépő elektromágneses zavar szint
jére jellemző.

E3

Ebbe az osztályba sorolandók a járműakkumulátorról táplált műszerek. Az ilyen műszereknek meg
kell felelniük az E2 osztály követelményeinek, valamint az alábbi követelményeknek:
— a belső égésű motorok indítómotorjának bekapcsolásakor fellépő feszültségcsökkenés,
— a lemerült akkumulátornak a járó motor mellett történő lekapcsolásakor fellépő tranziens
túlfeszültség.

b) A következő befolyásoló mennyiségeket kell figyelembe venni az elektromágneses környezettel kapcsolatban:
— feszültségkimaradás;
— rövid feszültségcsökkenés;
— feszültségtranziens a tápvezetéken és/vagy a jelvezetéken;
— elektrosztatikus kisülés;
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— rádiófrekvenciás elektromágneses tér;
— vezetett rádiófrekvenciás elektromágneses tér a tápvezetéken és/vagy a jelvezetéken;
— túlfeszültség a tápvezetéken és/vagy a jelvezetéken.
1.3.4. Egyéb olyan befolyásoló mennyiségek, amelyeket adott esetben figyelembe kell venni:
— feszültségingadozás;
— hálózati frekvenciaingadozás;
— hálózati frekvenciás mágneses tér;
— minden egyéb olyan mennyiség, amely jelentős mértékben befolyásolhatja a műszer pontosságát.
1.4.

Az ebben az irányelvben felvázolt vizsgálatok elvégzésekor a következő pontokat kell alkalmazni:

1.4.1. A v i z s g á l a t r a é s a h i b á k m e g h a t á r o z á s á r a v o n a t k o z ó a l a p s z a b á l y o k
Az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott alapvető követelményeket minden egyes vonatkozó befolyásoló
mennyiség esetében ellenőrizni kell. Amennyiben erről a megfelelő műszerspecifikus melléklet másképpen nem
rendelkezik, ezeket az alapvető követelményeket kell alkalmazni minden egyes befolyásoló mennyiség esetében, a
befolyásoló mennyiségek hatását külön-külön kell kiértékelni, úgy, hogy olyankor a többi befolyásoló mennyiséget
lehetőleg változatlanul a referenciaértékükön kell tartani.
A metrológiai vizsgálatokat az egyes befolyásoló mennyiség alkalmazásával egyidejűleg vagy azt követően kell
elvégezni, annak függvényében, hogy melyik körülmény felel meg a műszer azon rendes működési állapotának,
amikor a befolyásoló mennyiség nagy valószínűséggel jelen van.
1.4.2. K ö r n y e z e t i p á r a t a r t a l o m
a) Attól az éghajlati környezettől függően, amelyben a műszert használni kívánják, a tartós nedves-meleg (nincs
párakicsapódás) vagy a ciklikus nedves-meleg-állóságra (párakicsapódással) vonatkozó vizsgálat elvégzése szük
séges.
b) A ciklikus nedves-meleg vizsgálat akkor szükséges, ha a párakicsapódás meghatározó, illetve ha a légcsere hatása
miatt a vízgőz párolgása felgyorsul. Olyan üzemi feltételek esetében, ahol a nem kicsapódó páratartalom a
meghatározó tényező, a tartós nedves-meleg vizsgálat szükséges.
2.

Reprodukálhatóság
Ugyanazon mérendő mennyiségnek más helyen vagy más felhasználó által való megmérése során, amennyiben
valamennyi további feltétel változatlan marad, az egymást követő méréseknek közel egyező eredményeket kell
mutatniuk. A mérési eredmények közötti különbség az MPE-vel összevetve kicsi kell, hogy legyen.

3.

Megismételhetőség
Ha a mérendő mennyiség mérését azonos körülmények között megismételjük, az egymást követő méréseknek
közel egyező eredményeket kell mutatniuk. A mérési eredmények közötti különbség az MPE-vel összevetve kicsi
kell, hogy legyen.

4.

Érzékelési küszöb és érzékenység
A mérőműszernek kellően érzékenynek, az érzékelési küszöbnek pedig elég alacsonynak kell lennie a tervezett
mérési feladathoz.

5.

Tartósság
A mérőműszert úgy kell megtervezni, hogy az a gyártó által megadott ideig biztosítsa metrológiai jellemzőinek
megfelelő stabilitását, amennyiben a műszert a rendeletetésének megfelelő környezeti feltételek mellett, a gyártó
utasításai szerint helyezik üzembe, tartják karban és üzemeltetik.

6.

Megbízhatóság
A mérőműszert úgy kell megtervezni, hogy lehetőség szerint mérsékelni tudja az olyan hibák hatását, amelyek
pontatlan mérési eredményhez vezetnének, kivéve azt az esetet, amikor egy ilyen hiba egyértelműen fennáll.
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7.

Alkalmasság

7.1.

A mérőműszer esetében nem megengedett az olyan műszaki tulajdonság, amely megkönnyítheti a műszer hasz
nálatával való visszaéléseket, ugyanakkor a véletlen helytelen használat eshetőségét a lehető legkisebbre kell
csökkenteni.

7.2.

A mérőműszernek a gyakorlati működési feltételek figyelembevételével alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű
használatra, és az a pontos mérési eredmény érdekében sem támaszthat ésszerűtlen követelményeket a felhaszná
lóval szemben.

7.3.

A szabályozott tartományon kívül eső áramlások vagy áramok esetében a közüzemi mérőműszer mérési hibája
nem mutathat indokolatlan mértékű egyoldalú eltérést.

7.4.

Amennyiben a mérőműszert a mérendő mennyiség időben állandó értékeinek mérésére tervezték, a mérőmű
szernek érzéketlennek kell lennie a mérendő mennyiség kisebb ingadozásaira, illetve ilyen esetben a műszernek
a jelenségnek megfelelő reakciót kell adnia.

7.5.

A mérőműszernek szilárdnak és anyagának alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű használat körülményei
közötti működésre.

7.6.

A mérőműszer kialakításának lehetővé kell tennie a mérési feladatok ellenőrzését a műszer forgalomba hozatalát és
üzembe helyezését követően. Amennyiben szükséges, az ellenőrzéshez elengedhetetlen különleges felszerelést vagy
szoftvert a műszernek tartalmaznia kell. A vizsgálati eljárást a felhasználói kézikönyvnek kell tartalmaznia.
Amennyiben a mérőeszközhöz tartozó szoftver a mérési funkción túl egyéb feladatokat is ellát, a metrológiai
jellemzők szempontjából lényeges szoftvernek jól azonosíthatónak kell lennie, és arra a társított szoftver bármilyen
hatása nem megengedett.

8.

Beavatkozás elleni védelem

8.1.

A mérőműszer metrológiai jellemzőinek megváltoztatása nem megengedett mérőműszernek másik eszközhöz
történő csatlakoztatásával, a csatlakoztatott eszköz bármilyen jellemzőjével, illetve a mérőműszerrel kommunikáló
távvezérlő eszközzel.

8.2.

A metrológiai jellemzők szempontjából meghatározó szerkezeti elemet úgy kell kialakítani, hogy megfelelő véde
lemmel rendelkezzen. A tervezett biztonsági intézkedéseknek lehetővé kell tenniük az esetleges beavatkozások
bizonyítását.

8.3.

A metrológiai jellemzők szempontjából meghatározó szoftvernek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, és
megfelelő védelemmel kell ellátni.
A mérőműszernek lehetővé kell tennie a szoftver egyszerű azonosítását.
A beavatkozásra utaló bizonyítéknak megfelelő időtartamon keresztül rendelkezésre kell állnia.

8.4.

A mérési adatokat, a metrológiai jellemzők szempontjából meghatározó szoftvert, a metrológiai szempontból
fontos, tárolt vagy továbbított paramétereket a szándékos vagy véletlen beavatkozással szemben megfelelő
módon védeni kell.

8.5.

Közüzemi mérőműszer esetében a fogyasztott teljes mennyiséget megjelenítő kijelző, illetve az elfogyasztott teljes
mennyiség megállapítására szolgáló kijelző és a díjfizetés alapjául szolgáló teljes vagy részleges adat nullára való
visszaállítása a használat során nem lehet megvalósítható

9.

A műszeren szereplő, illetve a műszert kísérő információk

9.1.

A mérőműszeren a következő jelöléseknek és feliratoknak kell szerepelniük:
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
b) a műszer pontosságára vonatkozó információk;
és adott esetben
c) a használati feltételekre vonatkozó információk;
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d) a mérési határ;
e) a mérési tartomány;
f) azonosító jel;
g) az EU- típusvizsgálati tanúsítvány vagy az EU- tervvizsgálati tanúsítvány száma;
h) arra vonatkozó tájékoztató, hogy a metrológiai eredményeket szolgáltató kiegészítő eszközök megfelelnek-e
ezen irányelv jogszabályban előírt metrológiai ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek.
9.2.

A megfelelő információk feltüntetéséhez túl kicsi, illetve túl érzékeny szerkezetű műszer esetében, ha van, a
csomagolást, illetve az ezen irányelvben előírt kísérő dokumentumokat kell a megfelelő jelöléssel ellátni.

9.3.

A műszerhez mellékelni kell a működésére vonatkozó tájékoztatót, kivéve, ha ez a mérőműszer egyszerűsége
következtében szükségtelen. A tájékoztatónak könnyen érthetőnek kell lennie, és adott esetben tartalmaznia kell a
következőket:
a) előírt működési feltételek;
b) a mechanikai környezet és az elektromágneses környezet osztálya;
c) alsó és felső hőmérsékleti határértékek, a páralecsapódás lehetősége, szabadtéri vagy beltéri használat;
d) üzembe helyezési, karbantartási, javítási, valamint a megengedett beállításokra vonatkozó utasítások;
e) a helyes működtetésre és az esetleges különleges használati feltételekre vonatkozó utasítások;
f) az illesztő egységekkel, részegységekkel vagy mérőműszerekkel való kompatibilitás.

9.4.

Az egy helyszínen vagy közüzemi mérés céljából üzemeltetett megegyező műszerek csoportjához nem szükséges
külön felhasználói kézikönyvet mellékelni minden készülékhez.

9.5.

A műszerspecifikus mellékletek eltérő rendelkezései hiányában a mért értékre vonatkozó skála osztásértéke 1 ×
10n, 2 × 10n, illetve 5 × 10n formátumú kell, hogy legyen, ahol az n egész szám vagy nulla. A mértékegységet
vagy annak jelét a számérték közelében kell feltüntetni.

9.6.

A mérték esetében a névleges értéket vagy skálát kell feltüntetni, a használt mértékegységgel együtt.

9.7.

A mértékegységeknek és a mértékegységek jelöléseinek összhangban kell lenniük a mértékegységekről és azok
jelöléséről szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel.

9.8.

A követelményekben előírt valamennyi jelölésnek és feliratnak jól láthatónak, le nem törölhetőnek, egyértelműnek
és át nem helyezhetőnek kell lennie.

10.

A mérési eredmény kijelzése

10.1. A mérési eredményt kijelzőn vagy nyomtatott formában kell jelezni.
10.2. Az eredmény jelzésének minden esetben jól láthatónak, egyértelműnek kell lennie, és azt olyan jelölésekkel és
megjegyzésekkel kell kiegészíteni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó tájékozódhasson az eredmény
jelentőségéről. Lehetővé kell tenni a kijelzett érték jó olvashatóságát rendes működési feltételek között. Kiegészítő
jelzések megjelentetése is lehetséges, amennyiben azok nem téveszthetők össze a metrológiailag ellenőrzött jelö
lésekkel.
10.3. Adattárolás esetében a nyomtatásnak vagy a rögzített adatnak jól olvashatónak és törölhetetlennek kell lennie.
10.4. A közvetlen értékesítési ügyletek számára szánt mérőműszert úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésszerű működés
közben a mérési eredmény az ügyletben részt vevő mindkét fél számára jól látható legyen. Amennyiben a
közvetlen értékesítéskor egy, a fogyasztónak átadott jegy döntő hatású, és azt az ezen irányelv vonatkozó köve
telményeinek meg nem felelő kiegészítő eszközzel készítették, az erre utaló tájékoztatást a jegyen fel kell tüntetni.
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10.5. Függetlenül attól, hogy a közüzemi mérési célokra szánt mérőműszer távleolvasásra alkalmas-e, azt minden
körülmények között el kell látni olyan metrológiailag ellenőrzött kijelzővel, amely lehetővé teszi a fogyasztónak
a segédeszközök használata nélküli leolvasást. Az ezen a kijelzőn megjelenő érték a fizetendő díj alapját képező
mérési eredmény.
11.

Az adatok további feldolgozása kereskedelmi ügylet lebonyolítására

11.1. A közüzemi mérőműszerektől eltérő egyéb mérőműszereknek időtálló módon kell az adott ügylet azonosítására
alkalmas információkkal kísért mérési eredményt rögzíteni, amennyiben:
a) a mérés nem megismételhető és
b) a mérőműszer rendeltetésszerű használata általában az ügyletben részt vevő felek egyikének távollétében törté
nik.
11.2. Továbbá a mérés befejeztével igény szerint bármikor rendelkezésre kell tudni bocsátani a mérési eredmény időtálló
tanúsítását, valamint az ügylet azonosítására alkalmas információkat.
12.

Megfelelőségértékelés
A mérőműszert úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye az ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való
megfelelőség teljes értékelését.
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II. MELLÉKLET
A. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS
1.

A belső gyártásellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4.
pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az
érintett mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk alkalmazandó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó a 18. cikkben leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi
annak értékelését, hogy a műszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.

3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott műszernek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és irányelv rájuk alkalma
zandó követelményeinek való megfelelőségét.

4.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren elhelyezi az ezen irányelvben meghatározott CE-jelölést és a kiegészítő
metrológiai jelölést, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.

4.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszaki dokumentációval együtt a mérőműszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszert, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.

5.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

A2. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ÉS AZ ESZKÖZÖK RENDSZERTELEN IDŐKÖZÖNKÉNT VÉGZETT,
FELÜGYELT VIZSGÁLATAI
1.

A belső gyártásellenőrzés és a bejelentett szervezet által végzett véletlenszerű időközönként végzett felügyelt műsze
rellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett kijelenti, hogy a szóban
forgó mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó a 18. cikkben leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi
annak értékelését, hogy a műszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.

3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott műszereknek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és az ezen irányelv
követelményeinek való megfelelőségét.
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Műszerellenőrzés
A gyártó választásának megfelelően vagy egy belső akkreditált szervezet, vagy a gyártó által választott bejelentett
szervezet a műszerre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében a szervezet által meghatá
rozott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a mérőmű
szerek technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. A szervezet által a forgalomba hozatal előtt a hely
színen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a vonatkozó harmonizált
szabványokban és/vagy a normatív dokumentumban megállapított megfelelő vizsgálatokat, vagy az egyéb vonatkozó
műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a műszer
megfelel-e ezen irányelv vonatkozó követelményeinek. Vonatkozó harmonizált szabvány vagy normatív doku
mentum hiányában az akkreditált belső szervezet vagy az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő
vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.

Abban az esetben, ha a mintában jelentős számú műszer nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, az
akkreditált belső szervezet vagy bejelentett szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a vizsgálatot egy bejelentett szervezet végzi, a gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a gyártási
eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát.

5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az ezen irányelvben meghatározott kiegészítő metrológiai
jelölést, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszaki dokumentációval együtt a műszer modell
jének forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilat
kozat azonosítja a műszert, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.

6.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak az 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

B. MODUL: EU-TÍPUSVIZSGÁLAT
1.

Az „EU-típusvizsgálat” a megfelelőségértékelési eljárás azon része, melynek során a bejelentett szervezet megvizsgálja
a műszer műszaki tervét, valamint ellenőrzi és igazolja, hogy az eszköz műszaki terve megfelel ezen irányelv
vonatkozó követelményeinek.

2.

Az EU-típusvizsgálatot a következő módszerek bármelyikével el lehet végezni:

a) a teljes mérőműszer olyan mintadarabjának vizsgálata, amely a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív
(gyártási típus);

b) a műszer műszaki tervezésének megfelelőségére vonatkozó értékelés a 3. pontban említett műszaki dokumentáció
és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a műszer egy vagy több kritikus részének a tervezett termelés
szempontjából reprezentatív mintadarabjain végzett vizsgálat (a gyártási típus és tervezési típus kombinációja);

c) a műszerre vonatkozó műszaki tervezés megfelelőségének értékelése a 3. pontban említett műszaki dokumentáció
és alátámasztó bizonyítékok vizsgálatával, mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus).

A bejelentett szervezet dönt a megfelelő módszerről és a vizsgálathoz szükséges mintadarabokról.
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A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtani, amelyet ő
választ meg.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a 18. cikkben említett műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értéke
lését, hogy a műszer megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok)
megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és
– az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.
A kérelem emellett, amennyiben alkalmazható, az alábbiakat tartalmazza:
d) a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is
kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizo
nyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált
szabványokat és/vagy normatív dokumentumokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyí
téknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és
felelősségére egy másik vizsgálati laborban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett
vizsgálatok eredményeit.

4.

A bejelentett szervezet köteles:
a műszer tekintetében:

4.1. a műszaki tervezés megfelelőségének értékelése céljából megvizsgálni a műszaki dokumentációt és az alátámasztó
bizonyítékot;
a mintadarab(ok) esetében:
4.2. ellenőrizni, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, továbbá megálla
pítani, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy normatív dokumen
tumok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb
vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;
4.3. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy
döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok és normatív dokumentumok szerinti megoldásokat,
azokat megfelelően alkalmazta;
4.4. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben
nem a vonatkozó harmonizált szabványokban és/vagy normatív dokumentumokban szereplő megoldásokat alkal
mazták, a gyártó által elfogadott megoldások – beleértve az alkalmazott egyéb vonatkozó műszaki előírásokban
szereplőket is – teljesítik-e ezen irányelv megfelelő alapvető követelményeit;
4.5. megállapodik a gyártóval az ellenőrzések és vizsgálatok és próbák elvégzésének helyszínéről.
A mérőműszer egyéb részei tekintetében:
4.6. megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a csatolt bizonyítékokat, hogy értékelje a mérőműszer egyéb részei
műszaki terveinek megfelelőségét.
5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés
– részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.
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Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt
állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényes
ségének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanú
sítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján
értékelni lehet, hogy a gyártott műszer megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés
közbeni ellenőrzést. Annak értékelésére, hogy a gyártott műszerek a megfelelő eszközökkel való beszabályozás után
metrológiai jellemzőik reprodukálhatósága tekintetében megfelelnek-e a vizsgált típusnak, a tanúsítvány tartalma
különösen a következőkre terjed ki:
— a műszertípus metrológiai jellemzői;
— a műszer sértetlenségének biztosításához szükséges intézkedések (bélyegzés, szoftverazonosító stb.);
— a műszer azonosításához és a típusmegfelelőség külső vizuális ellenőrzéséhez szükséges egyéb elemekre vonat
kozó információk;
— adott esetben a legyártott műszerek jellemzőinek hitelesítéséhez szükséges további részletes információk;
— részegységek esetében a más részegységekkel vagy mérőműszerekkel való kompatibilitás biztosításához szükséges
valamennyi szükséges információ.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes, és újabb tíz éves időtartamokra megújít
ható.
Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet vissza
utasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a
kérelmezőt.

7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozó
dik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a
bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.

8.

A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a nem automatikus működésű mérlegnek az
ezen irányelvben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét vagy e tanúsítvány érvényességének
feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóvá
hagyást igényelnek.

9.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő
hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok
és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát.
A bejelentett szervezet e tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az
ilyen tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt
tartalmazó műszaki dokumentációt.

10. A gyártó a műszer forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság számára az EUtípusvizsgálati tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a műszaki
dokumentációt.
11. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 8. és a 10.
pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízatásában.
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C. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A „belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség” a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2. és 3. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy a szóban
forgó mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv
rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott mérőműszereknek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv
rájuk alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

3.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.1. A gyártó az ezen irányelvben előírtak szerint minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és a kiegészítő
metrológiai jelölést, amely megfelel az EU- típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint ezen irányelv
alkalmazandó követelményeinek.

3.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.

4.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

C2. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉSEN ÉS A TERMÉKEK RENDSZERTELEN IDŐKÖZÖNKÉNT VÉGZETT,
FELÜGYELT VIZSGÁLATAIN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A belső gyártásellenőrzésen és a rendszertelen időközönként végzett, felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmeg
felelőség a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban meghatá
rozott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját felelősségére kijelenti, hogy a szóban forgó mérőműszerek
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó
követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott mérőműszereknek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv
rájuk alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

3.

Műszerellenőrzés
A gyártó választásának megfelelően vagy egy akkreditált belső szervezet, vagy a gyártó által választott bejelentett
szervezet a műszerre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében a szervezet által meghatá
rozott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a mérőmű
szerek technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. Az akkreditált belső szervezet vagy a bejelentett
szervezet által a forgalomba hozatal előtt a helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell vizsgálni,
és el kell rajta végezni a harmonizált szabványok vonatkozó részeiben és/vagy a normatív dokumentumokban,
és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellen
őrzése érdekében, hogy a műszer megfelel-e az EU- típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és ezen irányelv
vonatkozó követelményeinek.

Abban az esetben, ha a minta nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, az akkreditált belső szervezet vagy a
bejelentett szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.
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Az alkalmazandó elfogadási mintavételezési eljárás célja annak meghatározása, hogy a műszer gyártási eljárása
elvégezhető-e az elfogadható határértékeken belül, a műszer megfelelőségének biztosítása érdekében.
Amennyiben a vizsgálatot egy bejelentett szervezet végzi, a gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a gyártási
eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát.
4.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó az ezen irányelvben előírtak szerint minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és a kiegészítő
metrológiai jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint ezen irányelv
alkalmazandó követelményeinek.
4.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóságok kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
5.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

D. MODUL: A GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része,
amellyel a gyártó teljesíti a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségeket, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak,
valamint ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett mérőműszerek
gyártása, végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi minőség
biztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány másolata.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak, és ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
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A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes
értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzett vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szol
gáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségbiztosítási rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy olyan
tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és ismeri ezen
irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érde
kében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni
az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a műszer e követelményeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

2014.3.29.

HU

2014.3.29.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és az ezen irányelvben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követke
zőket:
a) a 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

D1. MODUL: A GYÁRTÁSI FOLYAMAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA
1.

A gyártási folyamat minőségbiztosítása megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó teljesíti a 2., 4.
és 7. pontban meghatározott kötelezettségeket, valamint biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az
érintett mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó a 18. cikkben leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi
annak értékelését, hogy a műszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.
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3.

A gyártó a műszaki dokumentációt a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.

4.

Gyártás
A gyártó az 5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett műszer gyártása,
végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 6. pontban meghatározott módon felügyelik.

5.

Minőségbiztosítási rendszer

5.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi minőség
biztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció.
5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó követel
ményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes
értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, alatt és után végzett vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
d) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szol
gáló eszközök.
5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e az 5.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
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A minőségbiztosítási rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan
tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és ismeri ezen
irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 2. pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a
gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz
szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a műszer e követelményeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
5.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
5.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e az 5.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
6.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
6.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
6.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
6.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
7.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és az ezen irányelvben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint – az 5.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek.
7.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
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Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
8.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követke
zőket:
a) az 5.1. pontban említett dokumentáció;
b) az 5.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek az 5.5., 6.3. és 6.4. pontban említett határozatai és jelentései.

9.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

10. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3., az 5.1., az 5.5., a 7. és a 8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelős
ségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
E. MODUL: A MŰSZER MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A műszer minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelős
ségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett mérőműszer
végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi minőség
biztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány másolata.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak és ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes
értelmezését.
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Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségbiztosítási rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan
tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és ismeri ezen
irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érde
kében, hogy a gyártó képes-e meghatározni a jogalkotási aktus alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e
végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a műszer e követelményeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.

L 96/187

HU

L 96/188

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan műszeren feltünteti a CE-jelölést és az ezen irányelvben meghatározott kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító
számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv
alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követke
zőket:
a) a 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

E1. MODUL: A VÉGSŐ MŰSZERELLENŐRZÉS ÉS VIZSGÁLAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1.

A végső műszerellenőrzés és -vizsgálat minőségbiztosítása a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó teljesíti a 2., 4. és 7. pontban meghatározott kötelezettségeket, valamint biztosítja és saját kizárólagos felelős
ségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó a 18. cikkben leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi
annak értékelését, hogy a műszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.

3.

A gyártó a műszaki dokumentációt a műszer forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi.

4.

Gyártás
A gyártó az 5. pontban meghatározott módon minőségbiztosítási rendszert alkalmaz az érintett mérőműszerek
végtermék-ellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 6. pontban meghatározott módon felügyelik.
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Minőségbiztosítási rendszer

5.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi minőség
biztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
e) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció.
5.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó követel
ményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.,
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
5.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e az 5.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségbiztosítási rendszerekben szerzett tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy olyan
tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és ismeri ezen
irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 2. pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a
gyártó képes-e meghatározni az ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz
szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a műszer e követelményeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
5.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
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5.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e az 5.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
6.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

6.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
6.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás
helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a 2. pontban említett műszaki dokumentáció;
c) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
6.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
6.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
7.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1. A gyártó minden olyan mérőműszeren feltünteti a CE-jelölést és az ezen irányelvben meghatározott kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint– az 5.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen
irányelv alkalmazandó követelményeinek.
7.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóságok kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
8.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követke
zőket:
a) az 5.1. pontban említett dokumentáció;
b) az 5.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek az 5.5., 6.3. és 6.4. pontban említett határozatai és jelentései.
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Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

10. Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3., az 5.1., az 5.5., a 7. és a 8. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelős
ségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
F. MODUL: TERMÉKHITELESÍTÉSEN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A termékellenőrzés alapján történő típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2., az 5.1. és a 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizá
rólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett – a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – mérőműszerek
megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó
követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott mérőműszernek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv
alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

3.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak
ellenőrzése érdekében, hogy a műszerek megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint
ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.
A mérőműszerek megfelelő követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó válasz
tása szerint vagy úgy végzik el, hogy a 4. pontban meghatározott módon minden műszert megvizsgálnak és
tesztelnek, vagy úgy, hogy az 5. pontban meghatározott módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a mérőmű
szereket.

4.

A megfelelőség ellenőrzése valamennyi műszer vizsgálatával és tesztelésével

4.1. Minden egyes mérőműszert külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvá
nyokban és/vagy normatív dokumentumokban, és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott,
ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a műszer megfelel-e az EU-típusvizsgálati
tanúsítványban ismertetett jóváhagyott típusnak és ezen irányelv megfelelő követelményeinek.
Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a
megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi.
5.

A megfelelőség statisztikai ellenőrzése

5.1. A gyártó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak figyelemmel kísérése
biztosítsa az egyes gyártott tételek homogenitását, továbbá mérőműszereit homogén tételek formájában nyújtja be
ellenőrzésre.
5.2. Az 5.3. pont követelményeinek megfelelően minden tételből véletlenszerű mintát kell venni. A mintában lévő
valamennyi mérőműszert egyenként kell megvizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvá
nyokban, normatív dokumentumokban és/vagy műszaki előírásokban előírt vizsgálatokat vagy az ezekkel egyen
értékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a műszerek megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsít
ványban ismertetett jóváhagyott típusnak és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek, továbbá annak megálla
pítása érdekében, hogy a tétel elfogadható vagy elutasítandó. Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív doku
mentum hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell
végezni.
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5.3. A statisztikai eljárásnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
A statisztikai ellenőrzés a jellemző jegyeken alapul. A mintavételi rendszernek biztosítania kell a következőket:
a) olyan minőségszint, amelynél az elfogadás valószínűsége 95 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 1 %,
b) olyan határminőség, amelynél az elfogadás valószínűsége 5 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 7 %.
5.4. Ha a tételt elfogadják, a tételbe tartozó valamennyi mérőműszert elfogadottnak kell tekinteni, kivéve azokat a
mintába tartozó mérőműszereket, amelyekről megállapították, hogy nem felelnek meg a vizsgálatoknak.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.
5.5. Ha egy tételt elutasítanak, a bejelentett szervezet megfelelő intézkedéseket tesz a tétel forgalomba hozatalának
megakadályozása érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket gyakran elutasítják, a bejelentett szervezet felfüggeszt
heti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket tehet.
6.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

6.1. A gyártó minden olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az ezen irányelvben megállapított kiegészítő metrológiai
jelölést, valamint – a 3. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító
számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és eleget tesz ezen irányelv
vonatkozó követelményeinek.
6.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
A gyártó – a 3. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát is elhelyezheti a mérőműszereken.
7.

A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a gyártási eljárás során elhelyezheti a
bejelentett szervezet azonosító számát a mérőműszereken.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem teljesítheti a gyártók 2. és 5.1.
pontban említett kötelezettségeit.

F1. MODUL: TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1.

A termékellenőrzésen alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget
tesz a 2., a 3., a 6.1. és a 7. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelőssége mellett kijelenti, hogy a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó mérőműszerek megfelelnek ezen
irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
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A műszaki dokumentáció
A gyártó a 18. cikkben leírtaknak megfelelően elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi
annak értékelését, hogy a műszer megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő
elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.
A gyártó a műszaki dokumentációt a műszer forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi.

3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott mérőműszereknek ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek való megfelelését.

4.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak
ellenőrzése érdekében, hogy a mérőműszerek megfelelnek-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
Az ezen követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó választása szerint vagy
úgy végzik el, hogy az 5. pontban meghatározott módon minden műszert megvizsgálnak és tesztelnek, vagy úgy,
hogy a 6. pontban meghatározott módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a mérőműszereket.

5.

A megfelelőség ellenőrzése valamennyi műszer vizsgálatával és tesztelésével

5.1. Minden egyes mérőműszert külön meg kell vizsgálni, és el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szab
vány(ok)ban és/vagy normatív dokumentumokban, és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatá
rozott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelnek-e a rájuk vonatkozó
követelményeknek. Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett bejelentett szer
vezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.
5.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.
6.

A megfelelőség statisztikai ellenőrzése

6.1. A gyártó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás biztosítsa az egyes gyártott
tételek homogenitását, továbbá mérőműszereit homogén tételek formájában nyújtja be ellenőrzésre.
6.2. A 6.4. pont követelményeinek megfelelően minden tételből véletlenszerű mintát kell venni.
6.3. A mintában lévő valamennyi mérőműszert egyenként kell megvizsgálni, és – a vonatkozó követelményeknek való
megfelelésük megállapítása érdekében – el kell végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabványokban és/vagy
normatív dokumentumokban, és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű
vizsgálatokat annak meghatározása érdekében, hogy a tétel elfogadható vagy elutasítandó. Ilyen harmonizált szab
vány vagy normatív dokumentum hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról,
amelyeket el kell végezni.
6.4. A statisztikai eljárásnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
A statisztikai ellenőrzés a jellemző jegyeken alapul. A mintavételi rendszernek biztosítania kell a következőket:
a) olyan minőségszint, amelynél az elfogadás valószínűsége 95 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 1 %,
b) olyan határminőség, amelynél az elfogadás valószínűsége 5 %, a nem megfelelő termékek aránya pedig kevesebb,
mint 7 %.
6.5. Ha a tételt elfogadják, a tételbe tartozó valamennyi mérőműszert elfogadottnak kell tekinteni, kivéve azokat a
mintába tartozó mérőműszereket, amelyekről megállapították, hogy nem felelnek meg a vizsgálatoknak.
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A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott műszeren feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.
Ha egy tételt elutasítanak, a bejelentett szervezet megfelelő intézkedéseket tesz a tétel forgalomba hozatalának
megakadályozása érdekében. Abban az esetben, ha a tételeket gyakran elutasítják, a bejelentett szervezet felfüggeszt
heti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket tehet.
7.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1. A gyártó minden egyes olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az ezen irányelvben megállapított kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint a 4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére annak azonosító számát,
amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
7.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
A gyártó – az 5. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát is elhelyezheti a mérőműszereken.
8.

A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a gyártási eljárás során elhelyezheti a
bejelentett szervezet azonosító számát a mérőműszereken.

9.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 2. pont
(1) bekezdésében, 3 és 6.1. pontban említett kötelezettségeit.

G. MODUL: AZ EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1.

Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére
kijelenti, hogy az érintett – a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – műszer megfelel ezen irányelv rá
alkalmazandó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó a 18. cikkben leírtaknak megfelelően kidolgozza a műszaki dokumentációt, és azt a 4. pontban említett
bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a műszer
megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A
műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges
mértékben – ismerteti a műszer tervét, gyártását és működését.
A gyártó a műszaki dokumentációt a műszer forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi.

3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott műszernek ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.
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Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó harmonizált szabványokban
megállapított megfelelő vizsgálatokat és/vagy a normatív dokumentumokban, vagy az egyéb vonatkozó műszaki
előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a műszer
megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány vagy normatív dokumentum
hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni.

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és
mindegyik jóváhagyott műszeren elhelyezi, illetve saját felelősségére elhelyezteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.

5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden egyes olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az ezen irányelvben megállapított kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint – a 4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – annak azonosító számát,
amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszer forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a műszert, amelyre vonatkozóan
elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

A forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával.

6.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalma
zott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

H. MODUL: A TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1.

A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére
kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett
mérőműszerek tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban
meghatározott módon felügyelik.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi minőség
biztosítási rendszere értékelését.

A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) a gyártandó mérőműszerek kategóriáinak egy-egy példányára vonatkozó, a 18. cikkben leírtaknak megfelelő
műszaki dokumentáció. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a műszer megfelel-e a vonatkozó
követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció
meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismer
teti a műszer tervét, gyártását és működését.
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c) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció, valamint
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó követel
ményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes
értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a tervezést és termékminő
séget illetően;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó
harmonizált szabványokat és/vagy normatív dokumentumokat nem teljes egészükben alkalmazzák, azokat az
eszközöket, amelyeket ezen irányelv mérőműszerekre vonatkozó alapvető követelményeinek egyéb vonatkozó
műszaki előírások alkalmazásával történő teljesítésére használnak;
c) tervezés-ellenőrzési és igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a szabályozott műszer
kategóriába tartozó mérőműszerek tervezése során használnak;
d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
f) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
g) az előírt tervezési és műszerminőség, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel
kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és ismeri
ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az audit csoport felülvizsgálja a 3.1. pont b) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése
érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és el tudja-e végezni
az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a műszer e követelményeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
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3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és
a raktározás helyszíneire, és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen a következőket:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségügyi nyilvántartás, így az elemzések, számí
tások, vizsgálatok eredményei;
c) a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint pl. az ellen
őrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség szerint műszervizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
5.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden egyes olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és az ezen irányelvben megállapított kiegészítő
metrológiai jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a műszer
forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja a műszer modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
6.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követke
zőket:
a) a 3.1. pontban említett műszaki dokumentáció;
b) a 3.1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.
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7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatóságai számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

H1. MODUL: A TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ÉS TERVVIZSGÁLATON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1.

A teljes minőségbiztosításon és tervvizsgálaton alapuló megfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része,
amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és a 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját
kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó köve
telményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett
mérőműszer tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig az 5. pontban
meghatározott módon felügyelik.
A mérőműszer műszaki tervezésének alkalmasságát a 4. pont rendelkezéseinek megfelelően vizsgálják.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett mérőműszerekkel kapcsolatban kérelmezi minőség
biztosítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) a tervezett termékkategóriára vonatkozó összes lényeges információ;
c) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a mérőműszerek megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó követel
ményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes
értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) a minőségügyi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a tervezést és termékminő
séget illetően;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a vonatkozó
harmonizált szabványokat és/vagy normatív dokumentumokat nem teljes egészükben alkalmazzák, azokat az
eszközöket, amelyeket ezen irányelv mérőműszerekre vonatkozó alapvető követelményeinek egyéb vonatkozó
műszaki előírások alkalmazásával történő teljesítésére használnak,
c) tervezés-ellenőrzési és igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a szabályozott műszer
kategóriába tartozó mérőműszerek tervezése során használnak,
d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
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e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága,
f) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
g) az előírt tervezési és műszerminőség, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel
kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbizto
sítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és műszertechnológia értékelése terén, és ismeri
ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
A döntésről értesíteni kell a gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szerv értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíteni kell a gyártót vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.
3.6. Mindegyik bejelentett szervezet haladéktalanul tájékoztatja bejelentő hatóságait a minőségbiztosítási rendszerek
kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő
hatóságai számára a minőségbiztosítási rendszerek elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváha
gyásainak jegyzékét.
4.

Tervvizsgálat

4.1. A gyártó a 3.1. pontban említett bejelentett szervezetnél kérelmezi a terv vizsgálatát.
4.2. A kérelemnek lehetővé kell tennie a műszer tervének, gyártásának és működésének megértését, valamint az ezen
irányelv rá vonatkozó követelményeinek való megfelelés értékelését.
Tartalmazza a következőket:
a) a gyártó neve és címe;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a 18. cikkben említett műszaki dokumentáció. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a műszer
megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A
dokumentáció – amennyire ez a vizsgálat szempontjából szükséges – ismerteti a műszer konstrukcióját és
működését;
d) a műszaki tervezés megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ez az alátámasztó bizonyíték felsorol minden felhasz
nált dokumentumot, különösen, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat vagy normatív dokumentumokat nem
kimerítően alkalmazták, és tartalmaznia kell – amennyiben az szükséges – a gyártó megfelelő laboratóriumában
vagy más vizsgáló laboratóriumban a gyártó nevében és felelősségi körében elvégzett, egyéb vonatkozó műszaki
előírásokat alkalmazó vizsgálatok eredményeit.
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4.3. A bejelentett szervezet megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a terv megfelel ezen irányelv műszerre vonatkozó
követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-tervvizsgálati tanúsítványt ad ki a gyártónak. A tanúsítvány tartalmazza
a gyártó nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott terv
azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
A tanúsítvány és mellékletei tartalmazzák az összes olyan lényeges információt, amelyek lehetővé teszik annak
értékelését, hogy a gyártott termék megfelel-e a vizsgált tervnek, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés
közbeni ellenőrzést. Annak értékelésére, hogy a gyártott műszerek a megfelelő eszközökkel való beszabályozás
után metrológiai jellemzőik reprodukálhatósága tekintetében megfelelnek-e a vizsgált tervnek a tanúsítvány tartalma
a következőkre terjed ki:
a) a műszer tervének metrológiai jellemzői;
b) a műszer sértetlenségének biztosításához szükséges intézkedések (plomba, szoftverazonosító stb.);
c) a műszer azonosításához és a tervnek való külső megfelelőség vizuális ellenőrzéséhez szükséges egyéb elemekre
vonatkozó információk;
d) adott esetben a legyártott műszerek jellemzőinek hitelesítéséhez szükséges további részletes információk;
e) részegységek esetében a más részegységekkel vagy mérőműszerekkel való kompatibilitás biztosításához szükséges
valamennyi szükséges információ.
A bejelentett szervezet mindezekről értékelő jelentést készít, és gondoskodik arról, hogy az a szervezetet kijelölő
tagállam rendelkezésére álljon. A 27. cikk (10) bekezdésének sérelme nélkül a bejelentett szervezet kizárólag a gyártó
beleegyezésével teszi közzé e jelentés tartalmát vagy annak egyes részeit.
A tanúsítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes, és újabb tíz éves időtartamokra megújítható.
Amennyiben a terv nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet elutasítja az
EU tervvizsgálati tanúsítvány kiadását, és az elutasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.
4.4. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt
jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és
meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet
tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet a jóváhagyott terv minden olyan
módosításáról, amely befolyásolhatja a műszer ezen irányelv alapvető követelményeinek való megfelelőségét vagy a
tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének
formájában további jóváhagyást igényelnek az eredeti EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet
részéről.
4.5. Mindegyik bejelentett szervezet haladéktalanul tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa kibocsátott vagy visszavont
EU-tervvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre –
bejelentő hatóságainak rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott
tanúsítványok és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-tervvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát.
A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-tervvizsgálati tanúsítvány, illetve a
tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó
műszaki dokumentációt.
4.6. A gyártó az EU-tervvizsgálati tanúsítványnak, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát a
nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi a műszaki dokumentációval együtt a termék forgalomba hozatala után
tíz évig.
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A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

5.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
5.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából belépjen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és
a raktározás helyszíneire, és biztosítja számára a szükséges információkat, különösen a következőket:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségügyi nyilvántartás, így az elemzések, számí
tások, vizsgálatok stb. eredményei,
c) a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint pl. az ellen
őrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
5.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
5.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség szerint műszervizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.
6.

Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

6.1. A gyártó minden egyes olyan műszeren elhelyezi a CE-jelölést és – a 3.1.pontban említett bejelentett szervezet
felelősségére – az ezen irányelvben megállapított kiegészítő metrológiai jelölést, valamint a bejelentett szervezet
azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
6.2. A gyártó a műszer mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszer
forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
azonosítja azt a műszermodellt, amelyre vonatkozóan elkészítették, továbbá tartalmazza a tervvizsgálati tanúsítvány
számát.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
Minden egyes forgalomba hozott mérőműszert el kell látni az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányával. Ezt a
követelményt azonban úgy is lehet értelmezni, hogy amikor egyetlen felhasználó részére szállítanak nagyszámú
műszert, a követelmény egyedi műszerek helyett egy-egy tételre vagy szállítmányra vonatkozik.
7.

A gyártó a termék forgalomba hozatala után tíz éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a követke
zőket:
a) a 3.1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció;
b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 5.3. és 5.4. pontban említett határozatai és jelentései.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó meghatalmazott képviselője a gyártó nevében és felelősségére benyújthatja a 4.1. és a 4.2. pontban említett
kérelmet, és eleget tehet a 3.1., a 3.5., a 4.4., a 4.6., a 6. és a 7. pontban említett kötelezettségeinek, amennyiben ez
szerepel a meghatalmazásban.
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III. MELLÉKLET
VÍZMÉRŐK (MI-001)
A lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású, tiszta hideg- vagy melegvíz mennyiségének mérésére szolgáló
vízmérőkre az I. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különös követelményeit és az ebben a mellékletben
felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Üzemi körülmények között a mérőátalakítón átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért
érték tárolására és kijelzésére szolgáló műszer.

Vízmérő
térfogatáram

Az a legkisebb térfogatáram, amelynél a vízmérő kijelzése megfelel a legnagyobb megenge
dett hibával (MPE) kapcsolatos követelményeknek.

Átmeneti térfogatáram (Q2)

Az átmeneti térfogatáram a névleges térfogatáram és a minimális térfogatáram között lévő
azon térfogatáram-érték amelynél a térfogatáram-tartomány két zónára, a felső és alsó
terhelési zónára osztható. Mindkét zónára eltérő legnagyobb megengedett hibaérték
(MPE) vonatkozik.

Névleges térfogatáram (Q3)

Az a legmagasabb térfogatáram, amelynél a vízmérő szokásos üzemi körülmények között,
azaz egyenletes vagy szakaszos térfogatáram mellett, megfelelően működik.

Maximális
(Q4)

A maximális térfogatáram az a legmagasabb térfogatáram, amelynél a vízmérő meghibá
sodás nélkül rövid ideig megfelelően működtethető.

Minimális
(Q1)

térfogatáram

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a műszerre vonatkozó előírt működési feltételeket, különösen a következőket:
1.

A víz térfogatáram-tartománya.
A térfogatáram-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
Q3/Q1 ≥ 10
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25

2.

A víz hőmérséklet-tartománya.
A hőmérséklet-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
0,1 °C és legalább 30 °C között, vagy
30 °C és legalább 90 °C között.
A vízmérő olyan kialakítású is lehet, hogy mindkét tartományban képes működni.

3.

A víz relatív nyomástartománya, amelynek Q3 térfogatáramon 0,3 bar és legalább 10 bar között kell lennie.

4.

Tápfeszültség: a váltóáramú táplálás névleges értéke és/vagy az egyenáramú táplálás határértékei.

LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBA
5.

Az átmeneti térfogatáram (Q2) (beleértve) és a felső térfogatáram (Q4) közötti térfogatáram mellett szállított
mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba, az MPE
≤ 30 °C hőmérsékletű víznél 2 %,
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> 30 °C hőmérsékletű víznél 3 %.
A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, és nem hozhatja rendszeresen kedve
zőbb helyzetbe a felek valamelyikét.
6.

A minimális térfogatáram (Q1) és az átmeneti térfogatáram (Q2) (nem beleértve) közötti térfogatáram mellett
szállított mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba (MPE) bármilyen hőmérsékletű víznél
5 %.
A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, és nem hozhatja rendszeresen kedve
zőbb helyzetbe a felek valamelyikét.

A zavarok megengedett hatása
7.1.

Elektromágneses zavartűrés

7.1.1. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a vízmérőre, hogy:
— a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 7.1.3. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy
— a mérési eredmények kijelzését nem lehet érvényes eredményként értelmezni, tárolni vagy továbbítani, mert az
pillanatnyi ingadozásokat tartalmaz.
7.1.2. Az elektromágneses zavart követően a vízmérőnek:
— vissza kell állnia a legnagyobb megengedett hibaértéken belüli működésre,
— védetté kell tennie az összes mérési funkciót, és
— lehetővé kell tennie az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását.
7.1.3. A kritikus határérték a következő két érték közül az alacsonyabb:
— az a térfogat, amely a mért mennyiségre vonatkozó felső terhelési tartományban a legnagyobb megengedett
hibaérték (MPE) felének felel meg,
— az a térfogat, amely a Q3 térfogatáram mellett egy perc alatt átfolyó mennyiségre vonatkozó legnagyobb
megengedett hibának (MPE) felel meg.
7.2.

Tartósság
A gyártó által becsült időszakot figyelembevevő megfelelő vizsgálat elvégzését követően a következő kritériu
moknak kell teljesülniük:

7.2.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel össze
hasonlítva nem haladhatják meg:
— a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) között mért mennyiség 3 %-át,
— a Q2 (beleértve) és Q4 (beleértve) között mért mennyiség 1,5 %-át.
7.2.2. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mért mennyiség tekintetében a kijelzett térfogatérték eltérése nem
haladhatja meg:
— a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) között mért mennyiség ± 6 %-át,
— a 0,1 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű víz mérésére szolgáló vízmérő esetében a Q2 (beleértve) és Q4
(beleértve) között mért mennyiség ± 2,5 %-át,
— 30 °C és 90 °C közötti hőmérsékletű víz mérésére szolgáló vízmérő esetében a Q2 (beleértve) és Q4 (beleértve)
között mért mennyiség ± 3,5 %-át.
Alkalmasság
8.1.

A vízmérő kialakításának olyannak kell lennie – amennyiben nincs más erre vonatkozó egyértelmű jelölés –, hogy
bármilyen helyzetben felszerelhető és működtethető legyen.

8.2.

A gyártónak meg kell adnia, hogy a vízmérő a visszaáramló víz mérésére is alkalmas-e. Ebben az esetben a
visszaáramló víz mennyiségét vagy levonják az összmennyiségből, vagy külön jegyzik fel. Az átáramló és a
visszaáramló mennyiségre ugyanaz a legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.
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A visszaáramló vízmennyiség mérésére nem alkalmas vízmérőket úgy kell kialakítani, hogy a visszaáramlást
megakadályozzák, illetve a véletlenszerű visszaáramlás ne okozza a mérési jellemzők romlását vagy változás át.
Mértékegységek
9.

A vízmérők a mért mennyiséget köbméterben jelzik.

Üzembe helyezés
10.

A tagállamok biztosítják, hogy a közmű vagy a vízmérő felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy
határozza meg az 1., 2. és 3. pont szerinti követelményeket, hogy a mérő az előirányzott vagy előrelátható
fogyasztást pontosan tudja mérni.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1.

2014.3.29.
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IV. MELLÉKLET
GÁZMÉRŐK ÉS SZÁMÍTÓEGYSÉGEK (MI-002)
Az alábbiakban meghatározott, lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású gázmérőkre és számítóegységekre
az I. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különös követelményeit és az e mellékletben felsorolt megfelelő
ségértékelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Gázmérő

Olyan mérőeszköz, amelyet a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy
tömegének) mérésére, tárolására és kijelzésére terveztek.

Számítóegység

A gázmérőre szerelt berendezés, amely automatikusan átszámítja a mérési feltételek
mellett megállapított mennyiséget referenciaállapot szerinti mennyiséggé.

Legkisebb áramlás (Qmin)

Az a legkisebb áramlás, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a legnagyobb
megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeknek.

Legnagyobb áramlás (Qmax)

Az a legnagyobb áramlás, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a legna
gyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeknek.

Átmeneti áramlás (Qt)

Az átmeneti áramlás a minimális és maximális áramlás közötti áramlásérték, amely az
áramlási tartományt két zónára, a felső és alsó zónára osztja. Mindkét zónára eltérő
legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik.

Túlterhelési áramlás (Qr)

A túlterhelési áramlás az a legnagyobb áramlás, amelynél a mérő meghibásodás nélkül
rövid ideig működtethető.

Normálállapot

Az a meghatározott állapot, amelyre a mért mennyiséget átszámítják.

I. RÉSZ
KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
GÁZMÉRŐK
1.

Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a gázmérő névleges működési feltételeit, figyelembe véve a következőket:

1.1.

A gáz áramlástartományának teljesítenie kell legalább a következő feltételeket:
Qmax/Qmin

Osztály

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

≥ 150

≥ 10

1,2

1,0

≥ 20

≥5

1,2

1.2.

A gáz hőmérséklet-tartományának legkisebb értéke 40 °C.

1.3.

A fűtőgázzal kapcsolatos feltételek
A gázmérőket a rendeltetési ország gázcsoportjainak és alkalmazott hálózati nyomásainak megfelelően kell megter
vezni. A gyártónak elsősorban az alábbi adatokat kell megadnia:
— a gázcsalád vagy -csoport,
— a legnagyobb üzemi nyomás.

1.4.

A környezeti hőmérséklet-tartomány legkisebb értéke 50 °C.

1.5.

A váltóáramú táplálás névleges értéke és/vagy az egyenáramú táplálás határértékei.
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2.

Legnagyobb megengedett hiba (MPE)

2.1.

Gázmérők, amelyek a mérési feltételek melletti térfogatot vagy a tömeget jelzik ki.

2014.3.29.

1. táblázat
Osztály

1,5

1,0

Qmin ≤ Q < Qt

3%

2%

Qt ≤ Q ≤ Qmax

1,5 %

1%

A gázmérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja
rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.
2.2.

A hőmérséklet-korrekciós gázmérőkre, amelyek kizárólag a korrigált mennyiséget jelzik ki, egy 30 °C-os hőmér
séklet-tartományon belül – amely szimmetrikus egy, a gyártó által megadott 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékletre,
– 0,5 %-kal nagyobb legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik. E tartományon kívül 10 °C-onként
további 0,5 %-os MPE növekedés megengedett.

3.

A zavarok megengedett hatása

3.1.

Elektromágneses zavartűrés

3.1.1. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a gázmérőre és a számítóegységre, hogy:
— a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 3.1.3. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy
— a kijelzést nem lehet mérési eredményként értelmezni, tárolni vagy továbbítani, mert az pillanatnyi ingadozá
sokat tartalmaz,
3.1.2. Az elektromágneses zavart követően a gázmérőnek:
— vissza kell állnia a legnagyobb megengedett hibaértéken belüli működésre,
— védetté kell tennie az összes mérési funkciót, és
— lehetővé kell tennie az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását.
3.1.3. A kritikus határérték a következő két érték közül az alacsonyabb:
— az a mennyiség, amely a felső terhelési tartományban a legnagyobb megengedett hiba (MPE) felének felel meg a
mért mennyiségre vonatkoztatva;
— az a mennyiség, amely a legnagyobb megengedett hibának (MPE) felel meg a legnagyobb áramlás mellett egy
perc alatt átáramló mennyiségre vonatkoztatva.
3.2.

Az áramlás irányában és az áramlással ellentétes irányban fellépő áramlási zavarok
A gyártó által megadott beépítési feltételek esetén az áramlási zavarok nem léphetik túl a legnagyobb megengedett
hiba (MPE) egyharmadát.

4.

Tartósság
A gyártó által becsült időszakot figyelembevevő megfelelő vizsgálat elvégzését követően a következő kritériu
moknak kell teljesülniük:

4.1.

1,5 osztályú mérők

4.1.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények a Qt–Qmax áramlási tartományban az eredeti mérési
eredményektől legfeljebb 2 %-kal térhetnek el.
4.1.2. A kijelzés hibája a tartóssági vizsgálatot követően nem haladhatja meg a 2. pontban meghatározott legnagyobb
megengedett hiba (MPE) kétszeresét.
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1,0 osztályú mérők

4.2.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérése az eredeti mérési eredményekkel össze
hasonlítva nem haladhatja meg a 2. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba (MPE) egyharmadát.
4.2.2. A kijelzés hibája a tartóssági vizsgálatot követően nem haladhatja meg a 2. pontban meghatározott legnagyobb
megengedett hibát (MPE).
5.

Alkalmasság

5.1.

A hálózatról (váltóáramról vagy egyenáramról) működtetett gázmérőt biztonsági áramellátó berendezéssel vagy
más hasonló eszközzel kell felszerelni, amely a fő áramforrás hibája esetén az összes mérési funkciót biztosítja.

5.2.

A mérőre felszerelt áramforrás élettartama legalább öt év legyen. Az élettartam 90 %-ának elteltét követően a
készüléknek figyelmeztető jelzést kell adnia.

5.3.

A kijelzőnek elégséges számjeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Qmax áramlás mellett 8 000 órán keresztül
átáramló mennyiségnél a kijelző ne forduljon át a kezdeti értékre.

5.4.

A gázmérő kialakításának olyannak kell lennie, hogy a gyártó szerelési útmutatójában megadott bármilyen hely
zetben felszerelve működtethető legyen.

5.5.

A gázmérőt olyan ellenőrző egységgel kell felszerelni, amely elfogadható idő alatt lehetővé teszi a vizsgálatok
elvégzését.

5.6.

A gázmérőnek bármelyik áramlási irányban, illetve – amennyiben egyértelműen jelölve van – csak az egyik
áramlási irányban a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belül kell működnie.

6.

Mértékegység
A mért mennyiséget köbméterben vagy kilogrammban kell kijelezni.
II. RÉSZ
KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
SZÁMÍTÓEGYSÉGEKRE

A számítóegységek – olyan mérőműszerrel összeszerelve, amellyel kompatibilisek – részegységnek minősülnek.
A számítóegységekre, ha alkalmazható, a gázmérőkre vonatkozó alapvető követelményeket kell alkalmazni. Kiegészítésül a
következő követelményeket kell alkalmazni:
7.

Referencia állapotok az átszámított mennyiségre
A gyártónak meg kell adnia az átszámított mennyiségre vonatkozó referencia állapotot.

8.

Legnagyobb megengedett hiba
— 20 °C-os (± 3 °C) környezeti hőmérséklet, 60 %-os (± 15 %) környezeti páratartalom és névleges tápfeszültség
esetén 0,5 %.
— hőmérséklet-számítóegységre névleges működési feltételek mellett 0,7 %.
— az egyéb számítóegységekre a névleges működési feltételek mellett 1 %.
Megjegyzés:
A gázmérő hibája nincs figyelembe véve.
A számítóegység nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.

9.

Alkalmasság

9.1.

Az elektronikus számítóegységnek érzékelnie kell, ha a gyártó által meghatározott, a mérési pontosság szempont
jából megadott üzemi tartományon/tartományokon kívül működik. Ebben az esetben a korrektornak meg kell
szakítania az átszámított mennyiség integrálását, és az üzemi tartományon/tartományokon kívüli működési idő
alatt az átszámított mennyiség csak külön összegezhető.

9.2.

Az elektronikus korrektornak alkalmasnak kell lennie arra, hogy további berendezések felszerelése nélkül kijelezze
a mérésre vonatkozó összes lényeges adatot.
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III. RÉSZ
ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
Üzembe helyezés
10.

a) Amennyiben egy tagállam a lakossági gázfogyasztás mérését írja elő, akkor a mérés bármely 1,5 osztályú
mérővel, valamint olyan 1,0 osztályú mérővel, amelynél a Qmax/Qmin arány legalább 150, engedélyezhető.
b) Amennyiben egy tagállam a kereskedelmi és/vagy egyszerű ipari gázfogyasztás mérését írja elő, akkor a mérés
bármely 1,5 osztályú mérővel engedélyezhető.
c) Az 1.2. és 1.3. pont követelményei tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a közmű vagy a mérő felsze
relésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy határozza meg a jellemzőket, hogy a mérő az előirányzott vagy
előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1

2014.3.29.
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V. MELLÉKLET
HATÁSOS VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ FOGYASZTÁSMÉRŐK (MI-003)
A lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérőkre az
I. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különös követelményeit és az e mellékletben felsorolt megfelelőségér
tékelési eljárásokat kell alkalmazni.
Megjegyzés:
Az alkalmazott mérési technológiától függően a villamos fogyasztásmérők külső mérőtranszformátorokkal is használha
tók. Ez a melléklet azonban csak a villamos fogyasztásmérőkre vonatkozik, a mérőtranszformátorokra nem.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő olyan mérőeszköz, amely egy áramkörben a hatásos
villamosenergia-fogyasztást méri.
I

=

a fogyasztásmérőn átfolyó elektromos áram;

In

=

az a névleges referencia-áramerősség, amelyre a mérőtranszformátorral működtetett fogyasztásmérőt tervez
ték;

Ist

=

az I azon legalacsonyabb megadott értéke, amelynél egységnyi teljesítménytényező mellett a fogyasztásmérő
(háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) a hatásos villamos energiát mérni kezdi;

Imin

=

az I azon értéke, amely felett a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül van
(háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel);

Itr

=

az I azon értéke, amely felett a hiba a fogyasztásmérő pontossági osztályának megfelelő legnagyobb
megengedett hiba (MPE) legalacsonyabb értékén belül van;

Imax

=

az azon I legnagyobb értéke, amelynél a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán (MPE)
belül van;

U

=

a fogyasztásmérőre kapcsolt elektromos feszültség;

Un

=

a névleges referenciafeszültség;

f

=

a fogyasztásmérőre kapcsolt feszültség frekvenciája;

fn

=

a névleges referenciafrekvencia;

PF

=

teljesítménytényező = cosφ = az I és U közötti φ fáziskülönbség koszinusza.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
1.

Pontosság
A gyártónak meg kell határoznia a fogyasztásmérő pontossági osztályát. Az osztályok jelölései: A, B és C osztály.

2.

Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a fogyasztásmérő előírt működési feltételeit, Határozza meg különösen a követ
kezőket:
A fogyasztásmérőre vonatkozó fn, Un, In, Ist, Imin, Itr és Imax értékeket. Az áramra vonatkozó értékek tekintetében a
fogyasztásmérőnek teljesítenie kell az 1. táblázatban megadott feltételeket;
1. táblázat
A osztály

B osztály

C osztály

Közvetlenül csatlakoztatott fogyasztásmérők eseté
ben
Ist

≤ 0,05 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,04 · Itr

Imin

≤ 0,5 · Itr

≤ 0,5 · Itr

≤ 0,3 · Itr

Imax

≥ 50 · Itr

≥ 50 · Itr

≥ 50 · Itr

≤ 0,06 · Itr

≤ 0,04 · Itr

≤ 0,02 · Itr

Mérőtranszformátorral csatlakoztatott fogyasztás
mérők esetében
Ist
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A osztály

B osztály

C osztály

Imin

≤ 0,4 · Itr

≤ 0,2 · Itr (1)

≤ 0,2 · Itr

In

= 20 · Itr

= 20 · Itr

= 20 · Itr

Imax

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

≥ 1,2 · In

(1)

A „B” osztályú elektromechanikus fogyasztásmérőkre az Imin ≤ 0,4 · Itr alkalmazandó.

Azok a feszültség-, frekvencia- és teljesítménytényező-tartományok, amelyeken belül a fogyasztásmérő teljesíti a
legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeket, a 2. táblázatban szerepelnek. E tartományok
meghatározásakor figyelembe kell venni a közüzemi villamos energiahálózatok jellemzőit.
A feszültség- és frekvenciatartományoknak legalább az alábbi követelményeket teljesíteniük kell:
0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un
0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn
a teljesítménytényező tartománya legalább cosφ = 0,5 induktív és cosφ = 0,8 kapacitív közötti.
3.

Legnagyobb megengedett hibák
A különböző mért és befolyásoló mennyiségek hatását (a, b, c, …) külön-külön értékelik, mialatt az összes többi
mért és befolyásoló mennyiséget viszonylag állandóan a referenciaértékeiken tartják. A mérési hibát, amely nem
lépheti túl a 2. táblázatban meghatározott legnagyobb megengedett hibát (MPE) – a következőképpen számítják ki:
pﬃ
Mérési hiba ¼ ða2 þ b2 þ c2 …Þ
Amennyiben a fogyasztásmérő változó terhelőáram mellett működik, a százalékos eltérések nem haladhatják meg a
2. táblázatban megadott határértékeket.
2. táblázat
A legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek, valamint a meghatározott terhelőáram és üzemi hőmérséklet
mellett százalékban.
Üzemi
hőmérsékletek
+ 5 °C … + 30 °C
Mérőosztály

A

B

C

Üzemi
hőmérsékletek

Üzemi
hőmérsékletek

Üzemi
hőmérsékletek

– 10 °C … + 5 °C – 25 °C … – 10 °C – 40 °C … – 25 °C
vagy
vagy
vagy
+ 30 °C … + 40 °C + 40 °C … + 55 °C + 55 °C … + 70 °C
A

B

C

A

B

C

A

B

C

Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel
Imin Ï I < Itr

3,5

2

1

5

2,5

1,3

7

3,5

1,7

9

4

2

Itr Ï I Ï Imax

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett
Itr Ï I Ï Imax lásd az alábbi kivételt

4

2,5

1

A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősség-tarto
mány 5Itr Ï I Ï Imax értékre korlátozódik.
Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, annak megfelelő legnagyobb
megengedett hibaértéket kell alkalmazni.
A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja
rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.
4.

A zavarok megengedett hatása

4.1.

Általános megállapítások
Mivel a villamos fogyasztásmérőket közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatják, és mivel a hálózati áram
is a mért mennyiségek közé tartozik, különleges elektromágneses környezeti feltételek vonatkoznak a villamos
fogyasztásmérőre.
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A fogyasztásmérőnek az E2 elektromágneses környezeti feltételeknek kell megfelelnie, valamint teljesítenie kell a
4.2. és 4.3. pont kiegészítő követelményeit.
Az elektromágneses környezeti feltételek és a megengedhető hatások tükrözik azt a helyzetet, hogy felléphetnek
olyan tartós zavaró hatások, amelyek a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatják a mérés a pontosságát,
továbbá felléphetnek olyan tranziens zavarok, amelyek átmeneti károsodást vagy a funkciók és egyes jellemzők
átmeneti kiesését okozhatják; a zavart követően azonban helyre kell állnia a fogyasztásmérő jellemzőinek és
funkcióinak, a zavar pedig a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatja a mérés a pontosságát.
Amennyiben a villámcsapás komoly veszélye áll fenn, illetve az áramellátás elsősorban légvezetéken keresztül
történik, akkor a fogyasztásmérő metrológiai jellemzőit védeni kell.
4.2.

Tartós zavarok hatása
3. táblázat
A tartós zavarok által okozott kritikus határértékek százalékban

Zavar

Kritikus határértékek százalékban
kifejezve a fogyasztásmérők osztályai
szerint
A

B

C

Fordított fázissorrend

1,5

1,5

0,3

Feszültség aszimmetria (csak a háromfázisú fogyasztásmérőkre alkalmazan
dó)

4

2

1

Áramágban folyó áram felharmonikus tartalma (1)

1

0,8

0,5

Az áramágakban folyó áram egyenáramú és felharmonikus komponensei (1)

6

3

1,5

Gyors tranziens zavarok

6

4

2

Mágneses terek; nagyfrekvenciájú (sugárzó rádiófrekvenciás) elektromág
neses tér; rádiófrekvenciás tér által indukált zavarok vezetékekben; és elekt
romágneses ingadozással szembeni zavartűrés

3

2

1

(1) Az elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az áramágban folyó áram felharmonikus tartalmára és az áramágakban folyó
áram egyenáramú és felharmonikus komponenseire nem állapítanak meg kritikus határértékeket.

4.3.

A tranziens elektromágneses jelenségek megengedett hatása

4.3.1. Az elektromágneses zavarok legfeljebb olyan hatást gyakorolhatnak a villamos fogyasztásmérőkre, hogy közvet
lenül a zavart követően:
— a villamos fogyasztásmérő pontosságának ellenőrzésére szolgáló kimenet nem adhat olyan impulzust vagy jelet,
amely a kritikus határértéknél nagyobb mértékben meghaladja a mért energiára vonatkozó értéket,
és a zavart követő bizonyos időtartamon belül a fogyasztásmérő:
— működése a legnagyobb megengedett hiba (MPE) határértékein belül helyreáll, és
— védetté kell tennie az összes mérési funkciót, és
— lehetővé teszi az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását, és
— a mért energia tekintetében nem jelezhet a kritikus határértéknél nagyobb eltérést.
A kWh-ban kifejezett kritikus határérték m · Un · Imax · 10–6 , ahol
m a fogyasztásmérő mérőegységeinek a száma, az Un mértékegysége a volt, az Imax mértékegysége pedig az amper.
4.3.2. A túláram által okozott kritikus határérték 1,5 %.
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5.

Alkalmasság

5.1.

Az előírt működési feszültség alatt a fogyasztásmérő pozitív eltérése nem lépheti túl a 10 %-ot.

5.2.

A teljes energiafogyasztás kijelzőjén elégséges számjegyet kell elhelyezni ahhoz, hogy ha a mérő teljes terhelés
mellett (I = Imax, U = Un és PF = 1) 4 000 órán keresztül működik, a számláló ne forduljon át a kiinduló értékre; a
kijelző kialakításának olyannak kell lennie, hogy működés közben ne lehessen visszaállítani.

5.3.

Amennyiben az elektromos hálózatban áramkimaradás történik, a mért villamosenergia-mennyiségnek legalább
négy hónapig még leolvashatónak kell lennie.

5.4.

Üresjárás
Amennyiben a fogyasztásmérő feszültség alatt van, de nem folyik benne áram (az áramág nyitott), akkor a
fogyasztásmérő 0,8 · Un és 1,1 Un közötti feszültség mellett nem mérhet energiát.

5.5.

A fogyasztásmérő indulása
A fogyasztásmérő (háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) U = Un, PF = 1 és I = Ist mellett meg kell induljon
és folyamatosan kell mérje a felhasznált energiát.

6.

Mértékegység
A mért villamosenergia-mennyiséget kilowattórában vagy megawattórában jelzik ki.

7.

Üzembe helyezés
a) Amennyiben egy tagállam a lakossági villamosenergia-fogyasztás mérését írja elő, akkor a mérés bármely A
osztályú fogyasztásmérővel engedélyezhető. Különleges felhasználás esetén a tagállamok megkövetelhetik a B
osztályú fogyasztásmérőt.
b) Amennyiben egy tagállam a kereskedelmi és/vagy egyszerű ipari villamosenergia-fogyasztás mérését írja elő,
akkor a mérés bármely B osztályú fogyasztásmérővel engedélyezhető. Különleges felhasználás esetén a
tagállamok megkövetelhetik a C osztályú fogyasztásmérőt.
c) A tagállamok biztosítják, hogy a közmű vagy a fogyasztásmérő felszerelésére törvény alapján kijelölt személy
úgy határozza meg az áramerősség mérési tartományát, hogy a fogyasztásmérő az előirányzott vagy előrelát
ható fogyasztást pontosan tudja mérni.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1
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VI. MELLÉKLET
HŐENERGIA MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ FOGYASZTÁSMÉRŐK (MI-004)
Az alábbiakban meghatározott, lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású hőenergia-mérőkre az I. melléklet
vonatkozó követelményeit, e melléklet különleges követelményeit és az ebben a mellékletben felsorolt megfelelőségérté
kelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A hőenergia-mérő olyan műszer, amelyet egy hőcserélő folyadékkörben az ún. hőhordozó folyadék által átadott hőenergia
mérésére terveztek.
A hőenergia-mérő lehet önálló mérőműszer vagy pedig olyan kombinált mérőműszer, amely a 4. cikk (2) bekezdésében
meghatározott áramlásmérő, egy hőmérséklet-érzékelő pár és számítómű részegységekből, illetve ezek kombinációiból áll.
θ

=

a hőhordozó folyadék hőmérséklete;

θin

=

θ értéke a hőenergia-cserélő folyadékkör beömlőjénél;

θοut

=

θ értéke a hőenergia-cserélő folyadékkör kiömlőjénél;

Δθ

=

hőmérséklet különbség θin – θout, Δθ ≥ 0 értékkel;

θmax

=

θ felső határértéke, amely mellett a hőenergia-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfele
lően működik;

θmin

=

θ alsó határértéke, amely mellett a hőenergia-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfele
lően működik;

Δθmax

=

θ felső határértéke, amely mellett a hőenergia-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfele
lően működik;

Δθmin

=

Δθ alsó határértéke, amely mellett a hőenergia-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül megfele
lően működik;

q

=

a hőenergia-hordozó folyadék térfogatárama;

qs

=

a q megengedett legnagyobb értéke, amely mellett a hőenergia-mérő rövid ideig kifogástalanul működik;

qp

=

a q megengedett legnagyobb értéke, amely mellett a hőenergia-mérő folyamatosan kifogástalanul működik;

qi

=

a q megengedett legalacsonyabb értéke, amely mellett a hőenergia-mérő kifogástalanul működik;

P

=

a hőenergia-csere hőteljesítménye;

Ps

=

a P felső határértéke, amely mellett a hőenergia-mérő kifogástalanul működik;

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
1.

Előírt működési feltételek
A előírt működési feltételek értékeit a gyártó a következőképpen határozza meg:

1.1. A folyadék hőmérséklete tekintetében:
— A folyadék hőmérsékletváltozása tekintetében:
a következő korlátozásokra is figyelemmel: Δθmax/Δθmin ≥ 10; Δθmin = 3 K vagy 5 K vagy 10 K.
1.2. A folyadék nyomása tekintetében: a legnagyobb pozitív belső nyomás, amelynek a hőenergia-mérő a felső hőmér
sékleti határérték mellett tartósan ellen tud állni.
1.3. A folyadék térfogatárama tekintetében: qs, qp, qi, ahol a qp és qi értékekre a következő korlátozás vonatkozik: qp/qi ≥
10.
1.4. A hőteljesítmény tekintetében: Ps.
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Pontossági osztályok
A hőenergia-mérők pontossági osztályai a következők: 1, 2, 3.

3.

A teljes hőenergia-mérőkre alkalmazandó legnagyobb megengedett hiba (MPE)
Az önálló hőenergia-mérőkre alkalmazandó helyes értékre vonatkozó legnagyobb megengedett relatív hiba az egyes
pontossági osztályok esetén százalékban kifejezve:
— a 1. osztályra: E = Ef

+ Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint).

— a 2. osztályra: E = Ef

+ Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint).

— a 3. osztályra: E = Ef

+ Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1–7.3. pontok szerint).

A teljes hőenergia-mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.
4.

Az elektromágneses zavarok megengedett hatása

4.1. Statikus mágneses terek és hálózati frekvenciás elektromágneses terek nem befolyásolhatják a mérőműszer műkö
dését.
4.2. Az elektromágneses zavar következtében a mérési eredmények eltérései nem haladhatják meg a 4.3. pont követel
ményeiben meghatározott kritikus határértékeket, illetve a mérési eredmények kijelzése nem válhat olyanná, hogy az
eredményeket ne lehessen érvényes eredményként értelmezni.
4.3. A teljes hőenergia-mérő kritikus határértéke megegyezik a hőenergia-mérőre alkalmazandó legnagyobb megengedett
hiba (MPE) abszolút értékével (lásd a 3. pontot).
5.

Tartósság
A gyártó által becsült időszakot figyelembevevő megfelelő vizsgálat elvégzését követően a következő kritériumoknak
kell teljesülniük:

5.1. Áramlásmérő: a tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredmé
nyekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a kritikus határértéket.
5.2. Hőmérséklet-érzékelő: a tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési
eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a 0,1 °C-ot.
6.

A hőenergia-mérőn feltüntetendő feliratok
— Pontossági osztály
— Térfogatáram-határértékek
— Hőmérsékleti határértékek
— Hőmérsékleti különbség határértékei
— Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő vagy visszatérő ág,
— Az áramlási irány jelölése

7.

Részegységek
A részegységekre vonatkozó rendelkezések ugyanazon vagy különböző gyártók által előállított részegységekre alkal
mazhatók. Amennyiben a hőenergia-mérő részegységekből áll, a hőenergia-mérőre vonatkozó alapvető követelmé
nyeket adott esetben a részegységekre is alkalmazni kell. Ezen kívül a következő követelményeket kell alkalmazni:

7.1. Az áramlásmérő százalékban kifejezett legnagyobb megengedett relatív hibaértéke:
— a 1. pontossági osztály esetében: Ef = (1

+ 0,01 qp/q), de legfeljebb 5 %.

— a 2. pontossági osztály esetében: Ef = (2

+ 0,02 qp/q), de legfeljebb 5 %.
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— a 3. pontossági osztály esetében: Ef = (3

+ 0,05 qp/q), de legfeljebb 5 %.

ahol az Ef hiba az áramlásmérőn kijelzett értéknek, valamint a ténylegesen átfolyt folyadék tömege vagy térfogata
helyes értékének arányára vonatkozik.
7.2. A hőmérséklet-érzékelő pár megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve:
— Et = (0,5

+ 3 · Δθmin/Δθ),

ahol Et hiba a hőmérséklet-érzékelő pár kijelzésének, valamint a hőmérséklet különbség helyes értékének arányára
vonatkozik.
7.3. A számítómű megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve:
— Ec = (0,5

+ Δθmin/Δθ),

ahol Ec hiba a kijelzett hőenergia és a hőenergia helyes értékének arányára vonatkozik.
7.4. A hőenergia-mérő részegységére vonatkozó kritikus határérték egyenlő a részegységre alkalmazandó legnagyobb
megengedett hiba (MPE) abszolút értékével (lásd a 7.1., 7.2. vagy 7.3. pontot).
7.5. A részegységeken feltüntetendő adatok
Átfolyásmérő

Pontossági osztály
Térfogatáram-határértékek
Hőmérsékleti határértékek
Névleges térfogategyenérték (pl. liter/impulzus), illetve a megfelelő kimeneti jel
Az áramlási irány jelölése

Hőmérséklet-érzékelő pár

Típus azonosítása (pl. Pt 100)
Hőmérsékleti határértékek
Hőmérsékleti különbség határértékei

Számítómű

A hőmérséklet-érzékelő típusa
— Hőmérsékleti határértékek
— Hőmérsékleti különbség határértékei
— a szükséges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus) illetve az áramlásmérőből
érkező megfelelő bemeneti jel,
— az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő vagy visszatérő ág,

ÜZEMBE HELYEZÉS
8.

a) Amennyiben egy tagállam a lakossági hőenergia-fogyasztás mérését írja elő, akkor a mérés bármely 3. osztályú
fogyasztásmérővel engedélyezhető.
b) Amennyiben egy tagállam a kereskedelmi és/vagy egyszerű ipari hőenergia-fogyasztás mérését írja elő, akkor a
méréshez 2. osztályú mérő használatát kötelezővé teheti.
c) Az 1.1–1.4. pont követelményei tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a közüzem vagy a mérő felsze
relésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy határozza meg a jellemzőket, hogy a mérő az előirányzott vagy
előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1
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VII. MELLÉKLET
A VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK MENNYISÉGÉNEK FOLYAMATOS ÉS DINAMIKUS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ
MÉRŐRENDSZEREK (MI-005)
A víztől eltérő folyadékok mennyiségének (térfogat vagy tömeg) folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrend
szerekre az I. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különös követelményeit és az ebben a mellékletben
felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni. Adott esetben a „térfogat és L” fogalmak a következőképpen
is értelmezhetők ebben a mellékletben: „tömeg és kg”.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Mérő

Üzemi körülmények között zárt, teljesen feltöltött vezetékben a mérőátalakítón átfolyó
folyadék mennyiségének folyamatos mérésére, a mért érték tárolására és kijelzésére
tervezett műszer.

Számolómű

A mérő része, amely a mérőátalakító(k)ból, valamint az esetleges kapcsolódó mérőmű
szerekből érkező kimenő jeleket fogadja, és kijelzi a mérési eredményeket.

Kapcsolódó mérőműszer

A számolóműhöz kapcsolódó műszer, amely korrekció és/vagy átszámítás céljából az
adott folyadékra jellemző mennyiségeket méri.

Átalakító egység

A számolómű része, amely figyelembe veszi a folyadéknak a kapcsolódó mérőműszerrel
mért, illetve a memóriában tárolt jellemzőit (hőmérséklet, sűrűség stb.), és automatikusan
átszámítja:
— a folyadék mérési feltételek mellett mért térfogatát normálállapot szerinti térfogatra
és/vagy tömegre, vagy
— a folyadék mérési feltételek mellett mért tömegét mérési feltételek szerinti térfogatra
vagy normálállapot szerinti térfogatra.
Megjegyzés:
az átalakító egység magában foglalja a megfelelő kapcsolódó mérőműszereket.

Normálállapot

Az a meghatározott állapot, amelyre a mérési feltételek mellett mért folyadékmeny
nyiséget átszámítják.

Mérőrendszer

Magából a mérőből, valamint a pontos méréshez szükséges, illetve a mérési műveletek
megkönnyítésére szolgáló valamennyi műszerből álló rendszer.

Üzemanyagtöltő

Gépjárművek, kisebb hajók és légi járművek üzemanyag-feltöltésére szolgáló mérőrend
szer.

Önkiszolgáló berendezés

Olyan berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó saját szükségletei céljából
folyadékbeszerzésre használja a mérőrendszert.

Önkiszolgáló egység

Az önkiszolgáló berendezés részét képező különleges eszköz, amely lehetővé teszi egy
vagy több mérőrendszer működését az önkiszolgáló berendezésben.

Legkisebb mért mennyiség
(MMQ)

A folyadék azon legkisebb mennyisége, amelynek mérőrendszerrel való mérése metroló
giailag elfogadható.

Közvetlen kijelzés

A mérés szerinti térfogat vagy tömeg kijelzése, valamint annak jelzése, hogy a mérő
fizikailag alkalmas a mérésre.
Megjegyzés:
A közvetlen kijelzés egy mennyiség-átalakító segítségével átváltható más mennyiségekre.

Megszakítható/nem megsza
kítható működés

A mérőműszer működése akkor tekinthető megszakíthatónak/nem megszakíthatónak, ha
a folyadék áramlása egyszerűen és gyorsan megállítható/nem állítható meg.

Áramlási tartomány

A minimális áramlás (Qmin) és maximális áramlás (Qmax) közötti tartomány.

2014.3.29.
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KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
1.

Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a műszer előírt működési feltételeit, különösen a következőket:

1.1.

Áramlási tartomány
Az áramlási tartomány a következő feltételek mellett értelmezett:
i. i. a mérőrendszer áramlási tartományának belül kell lennie minden alkatrész, első sorban a mérőelem áramlási
tartományán,
ii. a mérő és a mérőrendszer:
1. táblázat
Különleges mérőrendszer

Üzemanyagtöltő

1.2.

A folyadék jellemzői

Qmax: Qmin minimális aránya

nem cseppfolyósított gázok

10: 1

cseppfolyósított gázok

5: 1

Mérőrendszer

kriogén folyadékok

5: 1

Csővezetékek és tartályhajók feltöltésére szol
gáló rendszerekre szerelt mérőrendszerek

minden folyadék

a feladatra alkalmasan
választható

Összes többi mérőrendszer

minden folyadék

4: 1

A műszerrel mérendő folyadék jellemzői a folyadék nevének vagy típusának, illetve lényeges jellemzőinek megadá
sával, például:
— hőmérsékleti tartomány,
— nyomástartomány,
— sűrűségtartomány,
— viszkozitástartomány.

1.3.

A váltóáramú táplálás névleges értéke és/vagy az egyenáramú táplálás határértékei.

1.4.

Az átszámított értékekre vonatkozó normálállapot.
Megjegyzés:
Az 1.4. pont nem érinti a tagállamoknak azt a kötelezettségét, hogy az energiatermékek és a villamos energia
közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (1)
12. cikkének (2) bekezdése szerint 15 °C-os hőmérsékletet kell előírniuk.

2.

Pontossági osztályok és a legnagyobb megengedett hibák (MPE-k)

2.1.

A 2 liternek megfelelő vagy nagyobb mennyiség esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája (MPE):
2. táblázat
Pontossági osztály

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Mérőrendszerek (A)

0,3 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

Mérők (B)

0,2 %

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,5 %

(1) HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
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A 2 liternél kisebb mennyiségek esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája (MPE):
3. táblázat
Mért térfogat (V)

2.3.

Legnagyobb megengedett hiba

V < 0,1 L

4 × a 2. táblázat értéke, a 0,1 L-re vonatkoztatva

0,1 L ≤ V < 0,2 L

4 × a 2. táblázat értéke

0,2 L ≤ V < 0,4 L

2 × a 2. táblázat értéke, a 0,4 L-re vonatkoztatva

0,4 L ≤ V < 1 L

2 × a 2. táblázat értéke

1 L ≤ V <2 L

a 2. táblázat értéke, a 2 L-re vonatkoztatva

Ugyanakkor a mért mennyiségtől függetlenül a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékét a következő
két érték közül a nagyobbik adja meg:
— a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a 2. vagy 3. táblázat szerint,
— a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a legkisebb mért mennyiségre (Emin) vonatkozóan.

2.4.1. A legalább 2 literes legkisebb mért mennyiségekre a következő feltételeket kell alkalmazni:
1. feltétel
Az Emin teljesíti a következő feltételt: Emin ≥ 2 R, ahol R a legkisebb osztásérték a kijelzőn.
2. feltétel
Az Emin értékét a következő képlet adja meg: Emin = (2MMQ)

× (A/100), ahol

— MMQ a legkisebb mért mennyiség,
— „A” a 2. táblázat A sorában meghatározott számérték.
2.4.2. A 2 liternél kisebb legkisebb mért mennyiségek esetében a fent említett 1. feltétel alkalmazandó, az Emin pedig a
kétszerese a 3. táblázatban megadott értéknek, amely a 2. táblázat A sorára vonatkozik.
2.5.

Átszámított érték kijelzése
Az átszámított érték kijelzésekor a legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2. táblázat A sorában megadott értéknek
felel meg.

2.6.

Átalakító egység
Az átszámított érték kijelzésekor az átalakító egységre visszavezethető megengedett legnagyobb érték egyenlő a
± (A – B), ahol A és B a 2. táblázatban megadott érték.
Az átalakító egységek külön tesztelhető részei:
a) S z á m í t ó m ű
A számításra alkalmazandó: a folyadékmennyiség kijelzésére vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb megenge
dett hiba egyenlő a 2. táblázat A sorában meghatározott legnagyobb megengedett hiba egytizedével.
b) K a p c s o l ó d ó m é r ő m ű s z e r e k
A kapcsolódó mérőműszerek pontosságának legalább a 4. táblázat értékeit el kell érnie.
4. táblázat
A mérések legnagyobb megengedhető
hibája

Hőmérséklet

A mérőrendszer pontossági osztályai
0,3

0,5

± 0,3 °C

± 0,5 °C

1,0

1,5

2,5

± 1,0 °C
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A mérőrendszer pontossági osztályai
0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

kevesebb mint 1 MPa: ±50 kPa
1-től 4 MPa ± 5 %
4 MPa felett: ±200 kPa

Sűrűség

± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

Ezek az értékek az átalakító egységen kijelzett átszámított folyadékmennyiségre vonatkoznak.
c) A s z á m o l á s i f u n k c i ó p o n t o s s á g a
A folyadék egyes átszámított mennyiségének kiszámítására vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb megenged
hető hiba egyenlő a b) pontban meghatározott érték kétötödével.
2.7.

A 2.6. pont a) alpontjának követelménye nemcsak az átszámításra, hanem az összes számításra is alkalmazandó.

2.8.

A mérőrendszer nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.

3.

A zavarok legnagyobb megengedhető hatása

3.1.

Az elektromágneses zavarok csak a következőkben meghatározott mértékben hathatnak a mérőrendszerre:
— a mérési eredmény eltérése nem haladja meg a 3.2. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy
— a mérési eredmények megjelenítése olyan pillanatnyi eltérést mutat, amelyet nem lehet mérési eredményként
értelmezni, tárolni és továbbítani. Ezen kívül a megszakítható működésű rendszer esetében mindez azt is
jelentheti, hogy nem lehet mérést végezni, vagy
— a mérési eredmények eltérése meghaladja a kritikus határértéket, ebben az esetben viszont a mérőrendszernek
lehetővé kell tennie a közvetlenül a kritikus határérték előtt leolvasott mérési eredmény visszaállítását, és az
áramlás megszakítását.

3.2.

A kritikus határérték a következő értékek közül a nagyobb: egy meghatározott mért mennyiségre vonatkozó
legnagyobb megengedhető hiba egyötöde vagy Emin.

4.

Tartósság
A megfelelő vizsgálat elvégzését követően a gyártó által becsült időszak figyelembevételével a következő kritéri
umoknak kell teljesülniük:
A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel össze
hasonlítva nem haladhatják meg a 2. táblázat B sorában a mérőkre megállapított értékeket.

5.

Alkalmasság

5.1.

Az ugyanarra a mérésre vonatkozó mért mennyiségek esetében a különböző mérőműszerek által kijelzett mennyi
ségek legfeljebb egy osztásértékkel térhetnek el egymástól, ha a műszerek osztásértéke megegyezik. Amennyiben a
mérőműszereknek különböző az osztásértéke az eltérés nem lehet nagyobb, mint a legnagyobb osztásérték.
Az önkiszolgáló berendezések esetében viszont a mérőrendszerre felszerelt fő kijelző osztásértékének és az önki
szolgáló egység osztásértékének meg kell egyeznie egymással, a mérési eredmények pedig nem térhetnek el
egymástól.

5.2.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy szokásos működési feltételek mellett a lemért mennyiséget elvezessék, eltérítsék
anélkül, hogy az nyilvánvalóan látható lenne.

5.3.

A folyadékban csak nehezen kimutatható levegő vagy gáz aránya nem okozhat nagyobb hibaeltérést, mint:
— 0,5 % a folyékony élelmiszereken kívüli folyadékok esetében, valamint olyan folyadékok esetében, amelyek
viszkozitása legfeljebb 1 mPa.s, vagy
— 1 % a folyékony élelmiszerek, valamint olyan folyadékok esetében, amelyek viszkozitása nagyobb, mint
1 mPa.s.
A megengedett eltérés azonban sohasem lehet kisebb, mint az MMQ 1 %-a. Ez az érték vonatkozik a gáz- vagy
légzárványokra.
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Közvetlen értékesítésre szolgáló műszerek

5.4.1. A közvetlen értékesítésre szolgáló mérőrendszereket olyan felszerelésekkel kell ellátni, amelyekkel a kijelzőt le lehet
nullázni.
Ugyanakkor ne legyen lehetséges a lemért mennyiség eltüntetése.
5.4.2. Egészen addig biztosítani kell az adott ügylet alapját képező mennyiség folyamatos kijelzését, amíg az ügyletben
részt vevő felek el nem fogadják a mérési eredményt.
5.4.3. A közvetlen értékesítésre szolgáló mérőrendszerek működése legyen megszakítható.
5.4.4. A folyadékban kimutatható levegő vagy gáz aránya nem okozhat nagyobb hibaeltérést, mint az 5.3. pontban
meghatározott érték.
5.5.

Üzemanyagtöltők

5.5.1. Az üzemanyagtöltők kijelzőjét úgy kell kialakítani, hogy a mérés alatt ne lehessen lenullázni.
5.5.2. A kijelző lenullázásáig ne lehessen megkezdeni az újabb mérést.
5.5.3. Az árkijelzővel felszerelt mérőrendszerek esetében a kijelzett ár valamint az egységárból és a kijelzett mennyiségből
kiszámított ár közötti különbség nem haladhatja meg az Emin értéknek megfelelő árat. E különbségnek azonban
nem kell kisebbnek lennie a legkisebb pénzértéknél.
6.

A tápellátás kimaradása
A mérőrendszert vagy vészhelyzeti tápellátó berendezéssel kell felszerelni, amely a fő tápforrás hibája esetén
biztosítja az összes mérési funkciót, vagy olyan eszközzel, amely a folyamatban lévő tranzakció befejezése érde
kében elmenti és kijelzi az aktuális adatokat; ezen kívül olyan eszközzel is, amely a fő tápellátó berendezés hibája
esetén megállítja az áramlást.

7.

Üzembe helyezés
5. táblázat
Pontossági
osztály

A mérőrendszer típusa

0,3

Csővezetékekre szerelt mérőrendszerek

0,5

Az e táblázatban máshol nem említett összes mérőrendszer, különösen a következők:
— üzemanyagtöltők (nem cseppfolyós gázokhoz),
— közúti tartálykocsikra szerelt mérőrendszerek alacsony kis viszkozitású folyadékokhoz
(< 20 mPas),
— mérőrendszerek hajók, vasúti és közúti tartálykocsik feltöltésére és kiürítésére (1)
— mérőrendszerek tejhez,
— mérőrendszerek légi járművek újratöltéséhez.

1,0

Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz, legalább –10 °C hőmérsékleten
Rendszerint a 0,3 vagy 0,5 osztályba tartozó mérőrendszerek, azonban ezeket olyan folyadé
kokhoz használják, amelyek
— hőmérséklete –10 °C alatt vagy 50 °C felett van,
— dinamikus viszkozitása meghaladja az 1 000 mPa.s-ot,
— maximális térfogatárama legfeljebb 20 L/h.

1,5

Mérőrendszerek cseppfolyósított szén-dioxidhoz
Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz –10 °C alatti hőmérsékleten (kri
ogén folyadékok kivételével)

2,5

Mérőrendszerek kriogén folyadékokhoz (–153 °C alatti hőmérséklet)

(1) A tagállamok azonban előírhatják a 0,3 vagy 0,5 pontossági osztályú mérőrendszerek használatát, ha azokat a hajók, vasúti és
közúti tartálykocsik kiürítésekor vagy feltöltésekor az ásványi olajokra alkalmazandó jövedéki adó kivetésére használják.
Megjegyzés: A gyártó viszont a mérőrendszerek egyes típusai esetében nagyobb pontosságot is meghatározhat.
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Mértékegységek
A mért mennyiséget milliliterben, köbcentiméterben, literben, köbméterben, grammban, kilogrammban vagy
tonnában kell megjeleníteni.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1 vagy G.
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VIII. MELLÉKLET
AUTOMATIKUS MÉRLEGEK (MI-006)
Az alábbiakban meghatározott automatikus mérlegekre, amelyek a testekre ható gravitációs erő felhasználásával a testek
tömegének mérésére szolgálnak, az I. melléklet vonatkozó alapvető követelményeit, e melléklet különös követelményeit és
az e melléklet I. fejezetében felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Automatikus mérleg

Olyan mérőeszköz, amely a kezelő személy beavatkozása nélkül határozza meg egy
termék tömegét, és amely egy műszerre jellemző, előre megadott automatikus program
szerint működik.

Automatikus jelölő mérleg
(catchweigher)

Olyan automatikus mérleg, amely előre összeállított különálló terhek (például előre
csomagolt termékek) vagy ömlesztett anyagok egyes adagjainak tömegét határozza meg.

Automatikus ellenőrző mérleg

Olyan automatikus jelölő mérleg, amely a különböző tömegű árucikkeket a tömegük és
egy névleges alapérték különbsége szerint két vagy több alcsoportra osztja.

Címkéző mérleg

Meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket a
tömegüket feltüntető címkével látja el.

Árszorzós címkéző mérleg

Meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket a
tömegüket és árukat feltüntető címkével látja el.

Adagoló mérleg

Automatikus mérleg, amely előre meghatározott és lényegében állandó tömegű ömlesz
tett áruval tölt meg tartályokat (ill. csomagolóanyagokat).

Szakaszosan összegző mérleg

Automatikus mérleg, amely úgy határozza meg az ömlesztett áru tömegét, hogy azt
különálló adagokra osztja fel. Az egyes különálló adagok tömegét egymást követően
meghatározza, majd összeadja. A külön adagokat azután továbbítja a lemért ömlesztett
áruhoz.

Folyamatosan összegező
mérleg

Automatikus mérleg, amely folyamatosan méri az ömlesztett áru tömegét egy szállító
szalagon anélkül, hogy szisztematikusan felosztaná az árut, és megszakítaná a szállító
szalag mozgását.

Dinamikus vasúti mérleg

Vasúti járművek továbbítására alkalmas, sínekkel ellátott teherfelvevőjű automatikus
mérleg.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
1. FEJEZET
Az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények
1.

Előírt működési feltételek
A gyártónak meg kell határoznia a mérleg előírt működési feltételeit:

1.1.

A mérendő mennyiség tekintetében:
A mérési tartomány, azaz a legnagyobb és legkisebb terhelés.

1.2.

1.3.

A villamos energiaellátás paraméterei tekintetében:
Váltóáramú
esetében

tápfeszültség

:

névleges váltóáramú tápfeszültség vagy a tápfeszültség határértékei.

Egyenáramú
esetében

tápfeszültség

:

a névleges és legkisebb egyenáramú tápfeszültség, vagy az egyenáramú tápfe
szültség határértékei.

A mechanikus és klimatikus befolyásoló mennyiségek tekintetében:
Amennyiben e melléklet következő fejezete másképp nem rendelkezik, a legkisebb hőmérsékleti tartomány 30 °C.
A mechanikus környezet osztályozását az I. melléklet 1.3.2. pontja alapján nem kell alkalmazni. A különleges
mechanikus terhelésnek kitett mérlegek, mint például a járművekbe beépített mérlegek esetében a gyártó határozza
meg a felhasználás mechanikai feltételeit.
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Más befolyásoló mennyiségek tekintetében (ha vannak ilyenek):
Működési sebesség(ek).
A mérendő termék(ek) jellemzői.

2.

A zavarok megengedett hatása – elektromágneses környezet
A mérlegek egyes típusai tekintetében előírt követelményeket és kritikus határértékeket e melléklet vonatkozó
fejezete tartalmazza.

3.

Alkalmasság

3.1.

A dőlés, terhelés és a működési sebesség hatásainak korlátozásával meg kell akadályozni a legnagyobb megengedett
hibáknak (MPE-k) a szokásos üzemi feltételek mellett történő túllépését.

3.2.

A mérleget megfelelő anyagmozgató berendezésekkel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy szokásos üzemi
feltételek mellett a mérleg a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belül működjön.

3.3.

A kezelőszervek kialakításának egyértelműnek és hatékonynak kell lennie.

3.4.

A kijelző (amennyiben van ilyen) sértetlensége a kezelő személyzet által bármikor legyen ellenőrizhető.

3.5.

Annak érdekében, hogy a mérleg a szokásos üzemi feltételek mellett a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül
működjön, nullázó berendezést kell felszerelni.

3.6.

Amennyiben lehetőség van nyomtatásra, a mérési tartományon kívüli eredményeket meg kell jelölni.

4.

Megfelelőségértékelés.
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
A mechanikus rendszerek tekintetében:
B + D vagy B + E vagy B + F vagy D1 vagy F1 vagy G vagy H1
Az elektromechanikus műszerek tekintetében:
B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H1.
Az elektronikus rendszerek vagy szoftverrel felszerelt rendszerek tekintetében:
B + D vagy B + F vagy G vagy H1
II. FEJEZET
Automatikus jelölő mérleg

1.

Pontossági osztályok

1.1.

A mérlegek a következő fő kategóriákra oszthatók:
X vagy Y,
amelyeket a gyártó határoz meg.

1.2.

A fő kategóriák további négy pontossági osztályra oszthatók:
XI, XII, XIII & XIIII
és
Y(I), Y(II), Y(a) & Y(b)
amelyeket a gyártó határoz meg.
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2.

Az X kategóriába tartozó mérlegek

2.1.

Az X kategória azokra a mérlegekre vonatkozik, amelyek az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat
alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK
tanácsi irányelv (1) előre csomagolt termékekre vonatkozó követelményeivel összhangban összeállított, előre csoma
golt termékek ellenőrzésére szolgálnak.

2.2.

A pontossági osztályokat egy (x) tényező egészíti ki, amely a 4.2. pontban meghatározott legnagyobb megengedett
szórást határozza meg.
A gyártó meghatározza az (x) tényezőt, ahol (x) ≤ 2, és az 1 × 10k, 2 × 10k or 5 × 10k, alakú, ahol k negatív egész
szám vagy 0.

3.

Az Y kategóriába tartozó mérlegek
Az Y kategória az összes többi automatikus jelölő mérlegre vonatkozik.

4.

Legnagyobb Megengedett Hiba

4.1.

Középhiba az X kategóriába tartozó mérlegeknél, továbbá az Y kategóriába tartozó mérlegek legnagyobb megengedett hibája
1. táblázat
Nettó terhelés (m) hitelesítési osztásértékben (e) megadva
XI

4.2.

Y(I)

XII.

Y(II)

XIII.

Y(a)

XIIII

Legnagyobb megengedett
középhiba

Legnagyobb megengedett
középhiba

X

Y

Y(b)

0< m
≤ 50 000

0< m
≤ 5 000

0 < m ≤ 500

0 < m ≤ 50

± 0,5 e

±1 e

50 000 < m
≤ 200 000

5 000 < m
≤ 20 000

500 < m
≤ 2 000

50 < m
≤ 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200 000 < m

20 000 < m
≤ 100 000

2 000 < m
≤ 10 000

200 < m
≤ 1 000

± 1,5 e

±2 e

Szórás
Az X (x) pontossági osztályú mérlegek szórására vonatkozó megengedett legnagyobb érték az x tényező és az
alábbi 2. táblázatban meghatározott érték szorzata.
2. táblázat
Nettó terhelés (m)

Az X(1) osztályra vonatkozó legnagyobb megengedett szórás

m ≤ 50 g

0,48 %

50 g < m ≤ 100 g

0,24 g

100 g < m ≤ 200 g

0,24 %

200 g < m ≤ 300 g

0,48 g

300 g < m ≤ 500 g

0,16 %

500 g < m ≤ 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ≤ 10 000 g

0,08 %

10 000 g < m ≤ 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053 %

Az XI és XII osztály esetében az x kisebb, mint 1.
Az XIII osztály esetében az x legfeljebb 1.
(1) HL L 46., 1976.2.21., 1. o.
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A XIIII (x) osztály esetében x nagyobb, mint 1.
4.3.

Hitelesítési osztásérték – állandó osztásértékű mérlegek
3. táblázat
Pontossági
osztályok

Hitelesítési osztásérték

Hitelesítési osztásértékek száma n = Max/e
Legkisebb

XI

Y(I)

0,001 g ≤ e

50 000

–

XII.

Y(II)

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

100

100 000

0,1 g ≤ e

5 000

100 000

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

100

10 000

5g ≤e

500

10 000

5g ≤e

100

1 000

Y(a)

XIII.

Y(b)

XIIII

4.4.

Legnagyobb

Hitelesítési osztásérték – változó osztásértékű mérlegek
4. táblázat
Pontossági
osztályok

Hitelesítési osztásértékek száma n = Max/e

Hitelesítési osztásérték

minimális érték (1)
n ¼ Maxi =eðiþ1Þ

legnagyobb érték
n = Maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g ≤ ei

50 000

–

XII.

Y(II)

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

5 000

100 000

XIII.

Y(a)

0,1 g ≤ ei

500

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ ei

50

1 000

(1) i = r esetében a 3. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll.

ahol:
i = 1, 2, … r
i = rész-mérési tartomány
r = a rész-mérési tartományok összesített száma
5.

Mérési tartomány
Az Y osztályú mérlegekre vonatkozó mérési tartomány meghatározásakor a gyártónak figyelembe kell vennie, hogy
a legkisebb terhelés nem lehet kisebb a következő értékeknél:
Y(I) osztály

:

100 e

Y(II) osztály

:

20 e a 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g értékre, és 50 e a 0,1 g ≤ e
értékre

Y(a) osztály

:

20 e

Y(b) osztály

:

10 e

Osztályozó mérlegek, pl. postai mérlegek, hulla
dékmérő mérlegek

:

5 e
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6.

Dinamikus beállítás

6.1.

A dinamikus beállításra szolgáló berendezésnek a gyártó által meghatározott terhelési tartományban kell működnie.

6.2.

A beszabályozást követően a dinamikus beállításra szolgáló berendezés, amely kiegyenlíti a mozgásban lévő teher
dinamikus hatásait, nem működhet a terhelési tartományon kívül, és azt úgy kell kialakítani, hogy biztosítható
legyen.

7.

Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők

7.1.

Legnagyobb megengedett hibák (MPE-k) a befolyásoló tényezők következtében:

7.1.1. X kategóriájú mérlegek esetében:
— automatikus működés esetében az 1. és 2. táblázatban meghatározottak szerinti,
— nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 1. táblázatban meghatározottak szerinti.
7.1.2. Y kategóriájú műszerek esetében:
— automatikus működés mellett minden teherre az 1. táblázatban meghatározott értékek vonatkoznak;
— nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 1. táblázatban, az X kategóriára meghatározott
értékek szerint.
7.2.

A zavarokra visszavezethető kritikus határérték: egy hitelesítési osztásérték.

7.3.

Hőmérsékleti tartomány:
— Az XI és Y(I) osztály esetében a legkisebb tartomány 5 °C,
— Az XII és Y(II) osztály esetében a legkisebb tartomány 15 °C.
III. FEJEZET
Adagoló mérleg

1.

Pontossági osztályok

1.1.

A gyártónak meg kell határoznia mind az Ref (x) referencia pontossági osztályt, mind pedig az X (x) működési
pontossági osztályt.

1.2.

Egy műszertípushoz egy Ref (x) referencia pontossági osztályt rendelnek, amely az adott típus lehető legnagyobb
pontosságának felel meg. A beszerelést követően az adott mérendő termék figyelembevételével az egyes típusokat
egy vagy több X (x) működési pontossági osztályhoz rendelik. Az egyes osztályokhoz való hozzárendelés (x)
tényezője (x)≤ 2, és az 1 × 10k, 2 × 10k or 5 × 10k alakú, ahol k negatív egész szám vagy 0.

1.3.

A Ref (x) referencia pontossági osztály a statikus terhelésre vonatkozik.

1.4.

Az X (x) működési pontossági osztály tekintetében az X érték a teher tömegéhez rendelt tartomány, az (x) pedig a
2.2. pontban a X(1) osztályra meghatározott hibahatárok szorzótényezője.

2.

Legnagyobb Megengedett Hiba

2.1.

Statikus mérés megengedett hibája

2.1.1. Előírt működési feltételek melletti statikus terheknél a Ref (x) referencia pontossági osztályra vonatkozó legnagyobb
megengedett hiba 0,312-szerese a mindenkori töltési állapot középértéktől való eltérésének, az 5. táblázatban
meghatározottak szerint; amit az adott osztály (x) hozzárendelési tényezőjével kell megszorozni.
2.1.2. Azoknál a műszereknél, ahol a töltés több teherből tevődik össze (összegző vagy részmennyiségeket mérő kombi
nált mérlegek), a statikus teherre vonatkozó legnagyobb megengedhető hiba a 2.2. pontban a töltésre meghatá
rozott pontosságnak felel meg (azaz nem az egyes terhek legnagyobb megengedett eltérésének összege).
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Megengedett eltérések az átlagos töltési tömegtől
5. táblázat
Az egyes töltések legnagyobb megengedett eltérése a X(1)
osztály középértekétől

A töltési tömeg értéke, m (g)

m ≤ 50

7,2 %

50 < m ≤ 100

3,6 g

100 < m ≤ 200

3,6 %

200 < m ≤ 300

7,2 g

300 < m ≤ 500

2,4 %

500 < m ≤ 1 000

12 g

1 000 < m ≤ 10 000

1,2 %

10 000 < m ≤ 15 000

120 g

15 000 < m

0,8 %

Megjegyzés:
Az adott töltés középértéktől számított eltérése az anyag szemcsenagyságának figyelembevételével módosítható.
2.3.

Eltérés a beállított értéktől (beállítási hiba)
Azoknál a mérlegeknél, amelyeknél előre be lehet állítani a töltési tömeget, Azoknál a mérlegeknél, amelyeknél
előre be lehet állítani a töltési tömeget, a beállított érték és a töltési tömeg középértékének különbsége nem
haladhatja meg a mindenkori töltési állapot 5. táblázatban megadott középértéktől való eltérésének 0,312-szeresét.

3.

Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők

3.1.

A befolyásoló tényezők miatti legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2.1. pontban meghatározott értéknek felel
meg.

3.2.

A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egyenlő a statikus tömeg kijelzésének változásával, amely megfelel
a 2.1. pontban a legkisebb névleges adagra meghatározott legnagyobb megengedett hibának; illetve azoknál a
mérlegeknél, ahol egy adag több teherből tevődik össze, a kritikus határérték egyenlő azzal az eltéréssel, amelynek
ugyanakkora hatása van az adagra. A kiszámított kritikus határértéket a legközelebbi osztásértékre (d) kell felke
rekíteni.

3.3.

A gyártónak meg kell határoznia a legkisebb névleges adagot.
IV. FEJEZET
Szakaszosan összegző mérlegek

1.

Pontossági osztályok
A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók: 0,2; 0,5; 1; 2.

2.

Legnagyobb megengedett hibák
6. táblázat
Pontossági osztály

Az összesített tömeg legnagyobb megengedett hibája

0,2

± 0,10 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,50 %

2

± 1,00 %

L 96/227

HU

L 96/228

3.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014.3.29.

Összegzési t osztásérték
Az összegzési osztásérték (dt) a következő tartományban helyezkedik el:
0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max

4.

Legkisebb összegzett teher (Σmin)
A legkisebb összegzett teher (Σmin) nem lehet kisebb annál a tehernél, amelynél a legnagyobb megengedett hiba
(MPE) egyenlő az összegzett osztásértékkel (dt), és nem lehet kisebb a gyártó által meghatározott legkisebb tehernél.

5.

Nullázás
Azokat a mérlegeket, amelyeknél a kiürítést követően nem végeznek tárázást, nullázó berendezéssel kell felszerelni.
Az automatikus üzemelést meg kell szakítani, amennyiben a nulla kijelzés a következő értékekre áll át:
— 1 dt, az automatikus nullázó berendezéssel felszerelt műszereknél;
— 0,5 dt, a félautomatikus vagy nem-automatikus nullázó berendezéssel felszerelt mérlegeknél.

6.

Kezelőszervek
Az automatikus működés során a kezelőszemélyzet általi beszabályozást és a funkció átállítást le kell tiltani.

7.

Nyomtatás
A nyomtatóval felszerelt mérlegeknél az összmennyiséget addig ne lehessen visszaállítani, amíg azt ki nem
nyomtatják. Az automatikus működés megszakítása esetén az összmennyiséget ki kell nyomtatni.

8.

Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők

8.1.

A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hibákat (MPE-k) a 7. táblázat határozza meg.
7. táblázat
Teher (m) az összegzési osztásértékben (dt)

8.2.

Legnagyobb
Megengedett Hiba

0 < m ≤ 500

± 0,5 dt

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 dt

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 dt

A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egy összegzési osztásértéknek felel meg az egyes tömegkijelzések és
a tárolt összmennyiségek tekintetében.
V. FEJEZET
Folyamatosan összegző mérleg

1.

Pontossági osztályok
A mérlegek a következő három pontossági osztályba sorolhatók: 0,5; 1; 2.

2.

Mérési tartomány

2.1.

A gyártó határozza meg a mérési tartományt, a mérőszerkezet legkisebb nettó terhelésének és a legnagyobb
terhelésnek az arányát, valamint a legkisebb összegzett terhet.

2.2.

A legkisebb összegzett teher (Σmin) nem lehet kevesebb, mint
800 d az 0,5-es osztálynál,
400 d az 1-es osztálynál,
200 d a 2-es osztálynál,
ahol d az összegző berendezés összegzési osztásértéke.
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Legnagyobb Megengedett Hiba
8. táblázat
Pontossági osztály

4.

Az összegzett tömeg legnagyobb megengedett hibája (MPE)

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

A szállítószalag sebessége
A szállítószalag sebességét a gyártó határozza meg. Az állandó sebességű szállítószalagoknál és a változó sebességű,
kézi működtetésű sebességbeállítóval felszerelt szállítószalagoknál a sebesség nem térhet el a névleges érték 5 %ánál nagyobb mértékkel. A szállítószalagon lévő termék sebessége nem térhet el a szállítószalag sebességétől.

5.

Összegző berendezés
Az összegző berendezést úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen lenullázni.

6.

Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők

6.1.

A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hiba Σmin értéknél nem kisebb teher esetében a
8. táblázatban meghatározott érték 0,7-szerese, amelyet a legközelebbi összegzési osztásértékre (d) kell kerekíteni.

6.2.

A zavarokra visszavezethető kritikus határérték min értékkel egyenlő teher mellett a 8. táblázatban a mérleg
megfelelő pontossági osztályánál megadott érték 0,7-szerese, amelyet a legközelebbi összegzési osztásértékre (d)
kell felkerekíteni.
VI. FEJEZET
Automatikus vasúti mérleg

1.

Pontossági osztályok
A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók:
0,2; 0,5; 1; 2.

2.

Legnagyobb Megengedett Hiba

2.1.

A mozgásban lévő különálló tehervagon vagy teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozó megengedett legnagyobb
hibát a 9. táblázat mutatja be:
9. táblázat
Pontossági osztály

2.2.

Legnagyobb Megengedett Hiba

0,2

± 0,1 %

0,5

± 0,25 %

1

± 0,5 %

2

± 1,0 %

A mozgásban lévő összekapcsolt vagy szétkapcsolt tehervagonok mérésére vonatkozó legnagyobb megengedett
hiba a következő értékek közül a legnagyobbnak felel meg:
— a 9. táblázat szerint kiszámított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve;
— a 9. táblázat szerint kiszámított érték (az adattábla szerinti) a legnagyobb vagontömeg 35 %-ával egyenlő tömeg
esetében, amelyet a legközelebbi osztásértékre kell kerekíteni;
— egy osztásérték (d).
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A mozgásban lévő teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozó legnagyobb megengedett hiba (MPE) a következő
értékek közül a legnagyobbnak felel meg:
— a 9. táblázat szerint kiszámított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve;
— a 9. táblázat szerint kiszámított érték egyetlen tehervagonnak (az adattábla szerinti) legnagyobb vagontömeg
35 %-ával egyenlő tömege esetében, amelyet meg kell szorozni a vonat referenciavagonjainak számával (leg
feljebb 10), majd a legközelebbi osztásértékre kell kerekíteni;
— egy osztásérték (d) a vonat minden egyes vagonja tekintetében, azonban legfeljebb 10 d.

2.4.

Összekapcsolt vagonok mérésekor a vonat egy vagy több áthaladása alapján nyert mérési eredmények legfeljebb
10 %-os eltérése túllépheti a 2.2. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, a legna
gyobb megengedett hiba kétszeresét azonban nem haladhatja meg.

3.

Osztásérték (d)
A pontossági osztály és az osztásérték közötti viszonyt a 10. táblázat határozza meg.
10. táblázat
Pontossági osztály

Osztásérték (d)

0,2

d ≤ 50 kg

0,5

d ≤ 100 kg

1

d ≤ 200 kg

2

d ≤ 500 kg

4.

Mérési tartomány

4.1.

A legkisebb terhelés legalább 1 t, és legfeljebb az az érték, amely a legkisebb vagontömegnek és a részmérések
számának hányadosa.

4.2.

A legkisebb vagontömeg legalább 50 d.

5.

Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők

5.1.

A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hibát (MPE) a 11. táblázat határozza meg.
11. táblázat
Terhelés (m) hitelesítési osztásértékben megadva

5.2.

Legnagyobb
Megengedett Hiba

0 < m ≤ 500

± 0,5 d

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 d

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 d

A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egy osztásérték.
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IX. MELLÉKLET
VITELDÍJJELZŐK (MI-007)
A viteldíjjelzőkre az I. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különös követelményeit és az ebben a mellék
letben felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Viteldíjjelző
A viteldíjjelző olyan eszköz, amely egy jeladóval (1) együtt működtetve egy mérőműszert képez.
Az eszköz méri az út időtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek alapján kiszámítja a megtett távolságot. Ezenkívül a
kiszámított távolság és/vagy az út lemért időtartama alapján kiszámítja és kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat.
Viteldíj
A viteldíj az utazásért felszámított pénzösszeg, amely egy rögzített alapdíjon és/vagy az utazás hosszán és/vagy időtar
tamán alapul. A viteldíj nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért felszámított pótdíjakat.
Határsebesség
Az a sebesség érték, mely elválasztja azt a két sebesség tartományt melyekben az út időtartalmán, illetve megtett úton
alapuló díjszabást alkalmazzák.
Az „S” szokásos számítási módszer (egyszeres díjszabás alkalmazása)
A viteldíj kiszámítása a határsebesség alatt az út időtartamán alapuló díjszabás, az határsebesség felett pedig a megtett út
hosszán alapuló díjszabás alkalmazásával.
A „D” szokásos számítási módszer (dupla díjszabás alkalmazása)
A viteldíj kiszámításának módszere, amely szerint az egész utazás alatt egyidejűleg alkalmazzák az út időtartamán és a
megtett úton alapuló díjszabást.
Üzemmódok
Különböző üzemmódok, amelyek mellett a viteldíjjelző különböző funkciókat lát el. Az üzemmódokat a következő
kijelzésekkel kell megkülönböztetni:
„Szabad”

:

ebben a helyzetben a viteldíjszámítás nem működik

„Foglalt”

:

ebben a helyzetben a viteldíj kiszámítása a lehetséges alapdíj, valamint a megtett úton és/vagy az
utazás időtartamán alapuló díjszabás szerint történik

„Fizet”

:

ebben a helyzetben a műszer kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat, és legalább az utazás
időtartamán alapuló viteldíj-számítási funkció ki van kapcsolva.

TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK
1.

A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a megtett távolság számítására és az utazás időtarta
mának mérésére.

2.

A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a viteldíj kiszámítására és a tagállam által rögzített
lépésekben fokozatosan emelkedő összeg kijelzésére a „Foglalt” állásban. A viteldíjjelzőnek a „Fizet” állásban a végső
összeg kijelzésére is alkalmasnak kell lennie.

3.

A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmazni tudja az S és D szokásos számítási módszert. Egy biztosított
módon kell lehetővé tennie a két számítási módszer közötti választást.

4.

A viteldíjjelzőnek megfelelően biztosított illesztőegység(ek) segítségével alkalmasnak kell lennie a következő adatok
továbbítására:
— Üzemmódok: „Szabad”, „Foglalt”, „Fizet”;
— A folyamatos összegzők adatai a 15.1. pont szerint;

(1) A távolsági jeladó nem tartozik ezen irányelv hatálya alá.
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— Általános információk: a távolsági jeladó állandója, a biztosítás időpontja, a taxi azonosító kódja, valós idő,
díjszabás-azonosító;
— Egy útra vonatkozó fizetési adatok: a felszámított teljes ár, viteldíj, a viteldíj kiszámítása, pótdíjak, dátum, az út
megkezdésének időpontja, az út befejezésének időpontja, a megtett távolság;
— A díjszabás(ok)ra vonatkozó információk: a díjszabás(ok) paraméterei.
A nemzeti jogszabályok előírhatják, hogy bizonyos eszközöket csatlakoztatni kell a viteldíjjelző illesztőegységeihez.
Amennyiben ezek az eszközök kötelezők, akkor védett beállítások segítségével kell elérni, hogy a szükséges
eszközök hiánya vagy nem megfelelő működése esetén a berendezés ne működjön.
5.

Adott esetben a viteldíjjelzőnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a hozzá csatlakoztatandó távolsági jeladó
állandó értékeihez igazítsák és védjék ezt a beállítást.

ELŐÍRT MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
6.1.

A műszerre az M3 mechanikus környezeti osztály vonatkozik.

6.2.

A gyártónak meg kell határoznia a műszerre vonatkozó előírt működési feltételeket, különösen a következőket:
— a környezeti hőmérséklet legkisebb tartománya 80 °C;
— az egyenáram-ellátás határértékei, amelyekre a műszert tervezték.

LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBÁK (MPE-k)
7.

Legnagyobb megengedett hiba, a viteldíjjelző taxiban való használat miatt fellépő hibák kivételével:
— Az eltelt idő tekintetében: ± 0,1 %
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 0,2s;
— A megtett út tekintetében: ± 0,2 %
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 4 m;
— A viteldíj kiszámítása tekintetében: ± 0,1 %
minimum, beleértve a kerekítést is: a viteldíjkijelző legalacsonyabb helyi értékű számjegyének megfelelő érték.

A ZAVAROK MEGENGEDETT HATÁSA
8.

Elektromágneses zavartűrés

8.1.

Az elektromágnesesség tekintetében az E3 osztály alkalmazandó.

8.2.

A 7. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hibát hiba elektromágneses zavarok esetén is érvényes.

A TÁPELLÁTÁS KIMARADÁSA
9.

Amennyiben a tápellátás a gyártó által meghatározott legalacsonyabb üzemi határérték alá csökken, akkor a
viteldíjjelzőnek:
— továbbra is kifogástalanul kell működnie, amennyiben a feszültségkiesés csupán átmenetileg, például a motor
újraindítása miatt lép fel, illetve a feszültség kimaradás előtt meglévő adatok elvesztése nélkül újra működésbe
kell lépnie;
— amennyiben a feszültség kimaradás hosszabb ideig tart, meg kell szakítania a folyamatban lévő mérést, és vissza
kell térnie a „Szabad” üzemmódra.
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EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
10.

A viteldíjjelző és a távolsági jeladó kompatibilitásának feltételeit a viteldíjjelző gyártója határozza meg.

11.

Amennyiben a külön szolgáltatásokért pótdíjat kell fizetni, amelyet a vezető manuálisan visz be a készülékbe, akkor
ezt a kijelzett viteldíjba nem szabad belefoglalni. Ilyen esetekben azonban a kijelző átmenetileg megjelenítheti a
pótdíjat is tartalmazó viteldíjat.

12.

Amennyiben a viteldíjat a D számítási módszer szerint számítják ki, akkor a viteldíjjelzőt egy további kijelző
funkcióval lehet ellátni, amely kizárólag a teljes megtett távolságot és az utazás időtartamát jeleníti meg valós
időben.

13.

Minden kijelzett értéknek az utas számára egyértelműnek kell lennie. Az értékeknek és azok azonosítóinak mind
éjjel, mind nappal egyértelműen olvashatóaknak kell lenniük.

14.1. Amennyiben a fizetendő viteldíj vagy a visszaélésekkel szembeni védelem előre programozott funkciók kiválasztá
sával vagy szabad adatbevitellel befolyásolhatók, akkor lehetővé kell tenni a műszer beállításainak és a bevitt
adatoknak a biztosítását.
14.2. A viteldíjjelző biztosítási lehetőségeinek olyannak kell lenniük, hogy a beállításokat külön lehessen biztosítani.
14.3. Az I. melléklet 8.3. pontjának rendelkezéseit a díjszabásokra is alkalmazni kell.
15.1. A viteldíjjelzőt nem visszaállítható összegző számlálóval kell felszerelni, amelyek valamennyi alábbi értéket mérik:
— A taxi által megtett teljes távolság;
— Az utasokkal megtett teljes távolság;
— Az utassal megtett utazások száma;
— Az összes pótdíjként beszedett összeg;
— Az összes viteldíjként beszedett összeg.
Az összesített értékeknek tartalmazniuk kell a 9. pont szerint áramkimaradás esetén elmentett értékeket is.
15.2. Ha lekapcsolják a díjkijelzőt az áramellátásról, akkor annak egy évig tárolnia kell az összesített adatokat, hogy
azokat más eszközzel kiolvashassák.
15.3. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak megakadályozása érdekében, hogy az összesített adatok kijelzését az
utasok megtévesztésére használhassák fel.
16.

Az automatikus díjszabásváltás a következők alapján lehetséges:
— a megtett út;
— az utazás időtartama;
— napszak;
— dátum;
— a hét napja.

17.

Amennyiben a taxi jellemzői a viteldíjjelző pontossága szempontjából lényegesek, akkor a viteldíjjelzőt olyan
eszközökkel kell felszerelni, amelyek biztosítják a viteldíjjelző és az adott taxi közötti kapcsolatot.

18.

A beszerelés után elvégzendő vizsgálat céljából a viteldíjjelzőt olyan eszközökkel kell ellátni, amelyek lehetővé
teszik az idő- és távolságmérés, valamint a számítások pontosságának külön történő ellenőrzését.

19.

A viteldíjjelző kialakításának és a gyártó által meghatározott szerelési útmutatónak olyannak kell lennie, hogy a
gyártó utasításai szerinti beszerelés esetén ki legyen zárva a megtett távolságra vonatkozó mérési jelekkel való
visszaélés lehetősége.
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20.

A készülékkel való visszaélések elkerülésére vonatkozó általános alapvető követelmények teljesítésével egyúttal a
vezető, az utas, a vezető munkaadója és a pénzügyi hatóságok érdekeit is meg kell védeni.

21.

A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy rendeltetésszerű használat mellett a legnagyobb megengedett hiba (MPE)
tekintetében egy évig ne kelljen beszabályozni.

22.

A viteldíjjelzőt valós idejű órával kell felszerelni, amely az időt és a dátumot is méri; ezek közül az egyik vagy
mindkettő a díjszabásváltáshoz is felhasználható. A valós idejű órára vonatkozó követelmények:
— az időmérés pontossága 0,02 %;
— az órán hetente legfeljebb 2 percet lehet igazítani. A téli és nyári időszámításra való átállás automatikusan
történik;
— meg kell akadályozni az utazás közbeni automatikus vagy kézi átállítást.

23.

A megtett távolságra és az eltelt időre vonatkozó értékek mértékegysége amennyiben ezen irányelv szerint jelení
tették meg vagy nyomtatták ki a következők:
Megtett távolság:
— kilométer;
— mérföld, azokban a tagállamokban, amelyekre a 80/181/EGK irányelv 1. cikkének b) pontja alkalmazandó.
Eltelt idő:
— a célszerűség alapján, valamint figyelembe véve a szükséges felbontást és a félreértések elkerülését: másodperc,
perc, óra.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1

2014.3.29.
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X. MELLÉKLET
ANYAGI MÉRTÉKEK (MI-008)
I. FEJEZET
Anyagi hosszúságmérők
Az alábbiakban meghatározott anyagi hosszúságmérőkre az I. melléklet vonatkozó alapvető követelményeit, e melléklet
különös követelményeit és az e fejezetben felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni. A megfelelőségi
nyilatkozat másolatának benyújtására vonatkozó követelmény azonban úgy is értelmezhető, hogy az nem az egyes
mértékekre, hanem egy tételre vagy szállítmányra alkalmazandó.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Anyagi hosszúságmérő

Olyan mérőműszer, amelyen az osztásjelek távolsága törvényben előírt hosszegy
ségben van megadva.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
Referenciafeltételek
1.1. A legalább öt méter hosszúságú mérőszalagok esetében úgy kell betartani a legnagyobb megengedett hibát (MPE),
hogy a szalag 50 newton feszítő erőnek vagy más, a gyártó által meghatározott és a szalagon megfelelően feltün
tetett feszítő erőnek van kitéve, illetve a merev vagy a félmerev hosszúságmérőknél feszítő erő nem szükséges, azt
nem kell alkalmazni.
1.2. Amennyiben a gyártó nem határoz meg más értéket, és azt nem tünteti fel megfelelően a hosszúságmérőn, a
referenciahőmérséklet 20 °C.
Legnagyobb megengedett hibák
2.

A milliméterben megadott pozitív vagy negatív legnagyobb megengedett hiba két nem egymást követő osztásérték
között (a + bL), ahol
— L a hosszúság értéke a legközelebbi egész méterre kerekítve; és
— a és b értékét pedig az 1. táblázat adja meg.
Ha a tartomány egyik végét a mérték véglapja alkotja (pl. véglapos méterrúd) az ezen a ponton kezdődő bármely
távolságra vonatkozó legnagyobb megengedett hibát az 1. táblázat c értékével kell megnövelni.
1. táblázat
Pontossági osztály

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III.

0,6

0,4

0,3

D – szintmérő–szalagokra vonatkozó különleges osztály (1)
Legfeljebb 30 m (2)

1,5

nulla

nulla

S – a tartály (geometria) mérőszalagokra vonatkozó különleges osztály
Minden 30 m-re, ha a szalag sima felületen fekszik

1,5

nulla

nulla

(1) A mérőszalag/nehezék kombinációra alkalmazandó.
(2) Amennyiben a szalag névleges hosszúsága meghaladja a 30 m-t, 30 méterenként további 0,75 mm legnagyobb megengedett hiba
engedélyezett.

A szintmérő-szalagok az I. és II. osztályba is sorolhatók; ebben az esetben bármely olyan két osztás közötti
távolságra, melynél az egyik vonal a nehezéken a másik pedig a szalagon található, a legnagyobb megengedett
hiba ± 0,6 mm, ha a képlet alapján kapott érték kevesebb, mint 0,6 mm.
A két egymást követő osztás közötti távolságra vonatkozó legnagyobb megengedett hibát és a két egymást követő
tartományra vonatkozó legnagyobb megengedett eltérést a 2. táblázat adja meg.
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2. táblázat
Legnagyobb megengedett hiba vagy eltérés a pontossági osztály szerint

A tartomány hossza (i)

I

II

III.

i ≤ 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ≤ 1 cm

0,2

0,4

0,6

Az összehajtható mérték részeinek csatlakozásait úgy kell kialakítani, hogy a fent említett eltéréseken túl ne okozzon
0,3 mm-nél nagyobb eltérést II. osztálynál, illetve 0,5 mm-nél nagyobb eltérést III. osztálynál.
Anyagok
3.1. A mértékekhez felhasznált anyagok hosszának a referenciahőmérséklettől számított ± 8 °C-os hőmérséklet-ingadozás
következtében fellépő eltérése nem haladhatja meg a legnagyobb megengedett hibát. Ez nem vonatkozik az S és a D
osztályú mértékekre, ha a gyártó feltünteti a hőtágulási együtthatót a leolvasott értékek szükség szerinti korrekció
jához.
3.2. Kizárólag a II. vagy III. osztályba sorolhatók be az olyan anyagokból készült mértékek, amelyek méretei a szélső
ségesen ingadozó relatív páratartalom következtében jelentősen megváltozhatnak.
Jelölések
4.

A mértéken jelölni kell a névleges értéket. A milliméteres skálán minden centimétert számozással kell jelölni; a 2 cmnél nagyobb osztásközű hosszúságmérőn minden osztásjelet számozni kell.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
vagy D1 vagy B + D vagy H vagy G.
II. FEJEZET
Italkiszolgáló térfogatmértékek
Az alábbiakban meghatározott italkiszolgáló térfogatmértékekre az I. melléklet vonatkozó alapvető követelményeit, vala
mint az e fejezetben felsorolt különös követelményeket és megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni. A megfele
lőségi nyilatkozat másolatának benyújtására vonatkozó követelmény azonban úgy is értelmezhető, hogy az nem az egyes
mértékekre, hanem egy tételre vagy szállítmányra alkalmazandó. Azt a követelményt sem kell alkalmazni, amely szerint a
műszeren fel kell tüntetni a pontosságra vonatkozó adatokat.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Italkiszolgáló térfogatmérték

Közvetlen fogyasztásra értékesített folyadék (kivéve az orvosságokat) meghatá
rozott térfogatának kimérésére tervezett térfogatmérték (például pohár, korsó
vagy űrmérték formájában).

Mértékjellel ellátott térfogatmérték

Olyan térfogatmérték, amelyen vonallal jelzik a névleges térfogatot.

Peremes térfogatmérték

Olyan térfogatmérték, amelynek űrtartalma megegyezik a névleges térfogattal.

Transzfer mérték (űrmérték)

Olyan térfogatmérték, amelyből fogyasztás előtt áttöltik a folyadékot.

Kapacitás

A peremes térfogatmérték űrtartalma, illetve a térfogatmérték űrtartalma a mérték
jelig.

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
1.

Referenciafeltételek

1.1. Hőmérséklet: a térfogatmérés referenciahőmérséklete 20 °C.
1.2. A pontos méréshez szükséges helyzet: sima felületen, szabadon álló helyzetben
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Legnagyobb megengedett hibák
1. táblázat
Költségvetési sor

Brim

Peremes térfogatmérték Űrmérték
< 100 ml

± 2 ml

– 0
+ 4 ml

≥ 100 ml

±3%

– 0
+ 6%

< 200 ml

±5%

– 0
+ 10 %

≥ 200 ml

± (5 ml + 2,5 %)

– 0
+ 10 ml + 5 %

Italkiszolgáló térfogatmérték

3.

Anyagok
Az italkiszolgáló térfogatmértéket megfelelően merev, mérettartó anyagból kell készíteni, hogy térfogatát a legna
gyobb megengedett hibaértéken belül megtartsa.

4.

Alak

4.1. Az űrmértéket úgy kell kialakítani, hogy a betöltött folyadék legnagyobb megengedett hibának (MPE) megfelelő
változása legalább 2 mm-es eltérést eredményezzen a peremnél vagy a mértékjelnél.
4.2. A űrmértékeket úgy kell kialakítani, hogy a mért folyadék maradéktalan kitöltését semmi se akadályozza.
5.

Pontozás

5.1. A megadott névleges térfogatot egyértelműen és eltávolíthatatlanul kell jelölni a mértéken.
5.2. Az italkiszolgáló térfogatmértékeken legfeljebb három, egyértelműen megkülönböztethető térfogatjelölést is el lehet
helyezni, de egyik sem lehet a másikkal összetéveszthető.
5.3. Az összes jelölésnek elég egyértelműnek és tartósnak kell lennie ahhoz, hogy használat közben a legnagyobb
megengedett hiba túllépésére ne kerüljön sor.
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
A2 vagy F1 vagy D1 vagy E1 vagy B + E vagy B + D vagy H.
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XI. MELLÉKLET
KITERJEDÉST MÉRŐ MŰSZEREK (MI-009)
A kiterjedést mérő műszerekre az I. melléklet vonatkozó alapvető követelményeit, e melléklet különös követelményeit és
az ebben a mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Hosszúságmérő

A hosszúságmérő a mérendő termék adagolásával az elnyúló formájú anyagok
(textilek, szalagok, kábelek) hosszúságát méri.

Területmérők

A területmérők szabálytalan formájú anyagok, pl. a bőr területének meghatározá
sára szolgálnak.

Többdimenziós mérőeszközök

A többdimenziós mérőeszközök egy termék legkisebb burkoló paralelepipedonja
élhosszának (hossz, magasság, szélesség) meghatározására szolgálnak.

I. FEJEZET
A kiterjedést mérő mérőeszközökre egységesen alkalmazandó követelmények
Elektromágneses zavartűrés
1.

Az elektromágneses zavaroknak csak akkora lehet a hatása a kiterjedést mérő műszerekre, hogy
— a mérési eredmények változása ne haladja meg a 2. pontban meghatározott kritikus határértéket; vagy
— a mérést ne lehessen elvégezni; vagy
— a mérési eredményekben olyan pillanatnyi eltérések mutatkozzanak, melyeket nem lehet mérési eredményként
értelmezni, tárolni és továbbítani; vagy
— a mérési eredményekben olyan jelentős eltérések mutatkozzanak, melyeket a mérési eredményben érdekelt
valamennyi fél észrevesz.

2.

A kritikus határérték egy osztásértéknek felel meg.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
Mechanikus és elektromechanikus műszerek esetében:
F1 vagy E1 vagy D1 vagy B + F vagy B + E vagy B + D vagy H vagy H1 vagy G.
Elektronikus vagy szoftverrel működő műszerek esetében:
B + F vagy B + D vagy H1 vagy G.
II. FEJEZET
Hosszúságmérők
A mérendő termék jellemzői
1.

A textíliákat a K tényező jellemzi. Ez a tényező a mérendő termék egységnyi felületének nyúlékonyságát és súlyát
veszi figyelembe, és a következő képlet alapján számítható ki:

K

=

ε · (GA

+ 2,2 N/m2), ahol

ε egy 1 m széles szövetminta relatív nyúlása 10 N húzóerő mellett,
GA a szövetminta egységnyi felületének súlya N/m2-ben kifejezve.

2014.3.29.
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Üzemállapotok
2.1. Méréstartomány
Méretek és adott esetben a K tényező a gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belül. A K tényező
tartományait az 1. táblázat mutatja be:
1. táblázat
Csoport

K tartománya

Termék

I

0 < K < 2 × 10–2 N/m2

kis nyúlékonyságú

II

2 × 10–2 N/m2 < K < 8 × 10–2 N/m2

közepes nyúlékonyságú

III.

8 × 10–2 N/m2 < K < 24 × 10–2 N/m2

nagy nyúlékonyságú

IV

24 × 10–2 N/m2 < K

igen nagy nyúlékonyságú

2.2. Amennyiben a mért anyagot nem a mérőműszer mozgatja, a sebességnek a gyártó által a mérőeszközre meghatá
rozott tartományon belül kell lennie.
2.3. Amennyiben a mérési eredmény függ a vastagságtól, felületminőségtől és a mozgatási módtól (pl. nagy tekercsről
vagy bálából), akkor a gyártónak megfelelő korlátozásokat kell meghatároznia.
Legnagyobb megengedett hibák
3.

Eszköz
2. táblázat
Pontossági osztály

LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBA

I

0,125 %, de legalább 0,005 Lm

II

0,25 %, de legalább 0,01 Lm

III.

0,5 %, de legalább 0,02 Lm

ahol Lma legkisebb mérhető hossz, azaz a gyártó által meghatározott legkisebb hossz, amelynek mérésére a mérőesz
közt tervezték.
A különböző anyagtípusok helyes hosszértékét megfelelő mérőeszközzel (pl. mérőszalaggal) kell mérni. A mérendő
anyagot pedig egy erre alkalmas alátéten (pl. arra alkalmas asztalon) egyenesen, nyújtás nélkül kell elhelyezni.
Egyéb követelmények
4.

A mérőeszköznek biztosítania kell a műszer tervezése szerinti előírt nyúlékonyságnak megfelelő terméknek nem
nyújtott állapotban történő lemérését.
III. FEJEZET
Területmérő-eszközök

Üzemállapotok
1.1. Méréstartomány
A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek.
1.2. A termék állapota
Adott esetben a termék sebességével, vastagságával és felületminőségével kapcsolatban a gyártónak meg kell adnia a
mérőeszközre vonatkozó korlátozásokat.
Legnagyobb megengedett hibák
2.

Eszköz
A legnagyobb megengedett hiba 1,0 %, de legalább 1 dm2.
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Egyéb követelmények
3.

A termék felhelyezése
A termék visszahúzása vagy megállítása nem okozhat hibát a mérési eredményben. Ha ez hibát okozna, akkor a
kijelzett érték tűnjön el.

4.

Osztásérték
A mérőeszközt 1,0 dm2-es osztásértékkel kell gyártani. Ezenkívül lehetővé kell tenni, hogy vizsgálati célból egy
0,1 dm2-es osztásérték is rendelkezésre álljon.
IV. FEJEZET
Többdimenziós mérőeszközök

Üzemállapotok
1.1. Méréstartomány
A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek.
1.2. Legkisebb méret
A legkisebb méret alsó határát az osztásértékek szerint az 1. táblázat határozza meg.
1. táblázat
Legkisebb méret
(alsó határ)

Osztásérték (d)

d ≤ 2 cm

10 d

2 cm < d ≤ 10 cm

20 d

10 cm < d

50 d

1.3. A termék sebessége
A sebességnek a gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belül kell maradnia.
LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBA
2.

Mérőeszköz
A legnagyobb megengedett hiba ± 1,0 d.

2014.3.29.

HU

2014.3.29.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/241

XII. MELLÉKLET
KIPUFOGÓGÁZ-ELEMZŐ KÉSZÜLÉKEK (MI-010)
Az alábbiakban meghatározott, a használatban lévő gépjárművek vizsgálatára és szakszerű karbantartására szolgáló
kipufogógáz-elemző készülékekre az I. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különös követelményeit és az
e mellékletben felsorolt megfelelőségértékelési eljárásokat kell alkalmazni.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Kipufogógáz-elemző készülék

A kipufogógáz-elemző készülék olyan mérőműszer, amely a szikragyújtású moto
rokból származó kipufogógázok meghatározott összetevőinek térfogatarányát
határozza meg az elemzett minta adott nedvességtartalma mellett.
Az elemzett gázösszetevők a szén-monoxid (CO), a szén-dioxid (CO2), az oxigén
(O2) és a szénhidrogének (CH).
A közel infravörös tartományban bekövetkező abszorpció elvén alapuló módsze
rekkel mért szénhidrogén-tartalmat n-hexán (C6 H14) koncentrációjaként kell kife
jezni.
A gázösszetevők térfogatarányát CO, CO2 és O2 esetén térfogatszázalékban(%
V/V), és CH esetén milliomodrészben (ppm V/V) fejezik ki.
A kipufogógáz-elemző készülék a kipufogógáz összetevőinek térfogatarányából
kiszámítja a lambda-értéket is.
A lambda-érték a motor égetési hatékonyságára jellemző, a kipufogógázban lévő
levegő/üzemanyag aránnyal kifejezett, dimenzió nélküli mennyiség. Egy szabvá
nyosított referenciaképlettel határozható meg.

Lambda-érték

KÜLÖNÖS KÖVETELMÉNYEK
A műszerek osztályai
1.

A kipufogógáz-elemző készülékeket két osztályba (0 és I) sorolják. Ezen osztályokra vonatkozó legszűkebb mérési
tartományokat az 1. táblázat mutatja be.
1. táblázat
Osztályok és mérési tartományok
Paraméter

0 és I osztály

CO-arány

0–5 térfogatszázalék

CO2 arány

0–16 térfogatszázalék

CH-arány

0–2 000 ppm (V/V)

O2 arány

0–21 térfogatszázalék

λ

0,8–1,2

Előírt működési feltételek
2.

A működési feltételekre vonatkozó értékeket a gyártónak kell az alábbiak szerint meghatároznia:

2.1. A klimatikus és mechanikus befolyásoló mennyiségek tekintetében:
— a környezeti hőmérséklet legkisebb tartománya 35 °C;
— Az M1 mechanikus környezeti osztály alkalmazandó.
2.2. A villamos energia befolyásoló mennyiségei tekintetében:
— A váltóáramú tápfeszültségre vonatkozó feszültség- és frekvenciatartomány;
— az egyenáramú tápfeszültségre vonatkozó határértékek.
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2.3. A környezeti nyomás tekintetében:
— a legkisebb és legnagyobb környezeti nyomás mindkét osztály tekintetében pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa.
Legnagyobb megengedett hibák (MPE-k)
3.

A legnagyobb megengedett hibákat a következőképpen határozzák meg:

3.1. Mindegyik mért összetevőre nézve az I. melléklet 1.1. pontja szerinti előírt működési feltételek melletti legnagyobb
megengedett hiba a 2. táblázatban meghatározott két érték közül a nagyobbik. Az abszolút értékeket térfogatszá
zalékban vagy ppm-ben (V/V), a százalékos értékeket pedig a helyes érték százalékában fejezik ki.
2. táblázat
Legnagyobb megengedett hibák
Paraméter

CO-arány

CO2 arány

CH-arány

O2 arány

Class 0

I. kategória

± 0,03 térfogatszázalék

± 0,06 térfogatszázalék

±5%

±5%

± 0,5 térfogatszázalék

± 0,5 térfogatszázalék

±5%

±5%

± 10 ppm vol

± 12 ppm vol

±5%

±5%

± 0,1 térfogatszázalék

± 0,1 térfogatszázalék

±5%

±5%

3.2. A lambda-érték kiszámításakor a legnagyobb megengedett hiba 0,3 %. A konvencionális valódi értéket az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 83. számú előírása (1) 5.3.7.3. pontjában meghatározott
képlet szerint számítják ki:
E célból a műszeren kijelzett értékeket használják fel a számításhoz.
A zavarok megengedett hatása
4.

A kritikus határérték a műszerrel mért valamennyi összetevő térfogatarányának tekintetében megegyezik az érintett
paraméterre vonatkozó legnagyobb megengedett hibával.

5.

Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a műszerre, hogy:
— vagy a mérési eredmény eltérése nem haladhatja meg a 4. pontban meghatározott kritikus határértéket,
— vagy a mérési eredmények kijelzését ne lehessen érvényes eredményként értelmezni.

Egyéb követelmények
6.

A felbontásnak a 3. táblázatban megadott értékekkel kell megegyeznie, vagy azokat egy nagyságrenddel meghalad
hatja.
3. táblázat
Szanálás

0 és I osztály
(1)

CO

CO2

0,01 térfogat%

0,1 térfogat%

O2

(1 )

Legfeljebb 4 térfogat-százalékos mért értékeknél 0,01 térfogatszázalék, egyébként 0,1 térfogatszázalék.

A lambda-értéket 0,001 felbontással kell megjeleníteni.
(1) HL L 42., 2012.2.15., 1. o.

CH

1 ppm vol
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7.

20 mérés szórása nem lehet nagyobb, mint az adott gázösszetevőre vonatkozó legnagyobb megengedett hiba
abszolút értékének egyharmada.

8.

A CO, CO2 és CH mérésekor a műszernek, beleértve a meghatározott gázkezelő rendszert is, 15 másodperccel a
nullázógázról, pl. friss levegőről való átkapcsolást követően ki kell jelezni a kalibráló gázokra mutatott végső érték
95 %-át. mérésekor a műszernek – hasonló feltételek mellett – 0,1 térfogatszázaléknál kisebb értéket friss levegőről
az oxigénmentes gázra való átkapcsolást követően 60 másodpercen belül ki kell jeleznie.

9.

A kipufogógáz összetevői – a mérendő összetevők kivételével – legfeljebb a legnagyobb megengedett hiba abszolút
értékéke felének megfelelő mértékben befolyásolhatják a mérési eredményeket azokban az esetekben, amikor a
mérendő összetevők a következő maximális térfogatarányban vannak jelen: CO:
6 térfogatszázalék, CO2:
16 térfogatszázalék, O2:
10 térfogatszázalék, H2:
5 térfogatszázalék, NO:
0,3 térfogatszázalék,
HC (mint n-hexán): 2 000 ppm (V/V)
vízgőz a páratelítettségig.

10. A kipufogógáz-elemző készülékeknek nullázási, gázkalibrálási és belső beállítási lehetőségekkel kell rendelkezniük. A
nullázásnak és belső beállításoknak automatikusan kell működniük.
11. Az automata és félautomata beállító berendezéseknél a műszer addig nem végezhet mérést, amíg a beállítások nem
történtek meg.
12. A kipufogógáz-elemző készülékeknek ki kell mutatniuk a gázérzékelő rendszerben visszamaradt maradék-szénhid
rogéneket. A mérés nem végezhető el, ha a maradék-szénhidrogének mérés előtti koncentrációja meghaladja a
20 ppm-et(V/V).
13. A kipufogógáz-elemző készülékeket olyan eszközzel kell felszerelni, amely automatikusan észleli az oxigéncsatorna
érzékelőjének elhasználódásából vagy a csatlakozó vezeték károsodásából származó működési zavarokat.
14. Amennyiben a kipufogógáz-elemző készülék különböző típusú üzemanyagok (pl. benzin vagy cseppfolyósított gáz)
esetében is használható, akkor lehetővé kell tenni, hogy a lambda-érték számításánál alkalmazandó együtthatókat
egyértelműen ki lehessen választani a megfelelő egyenletbe.
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS
A gyártó a 17. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárások közül a következőket választhatja:
B + F vagy B + D vagy H1

L 96/243

L 96/244

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

XIII. MELLÉKLET
(XXXX. sz.) (1) EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. Műszermodell/műszer (termék-, tétel-, típus- vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a műszer nyomon követésére alkalmas azonosítás; amennyiben a műszer azonosításához erre
szükség van, ez fényképet is tartalmazhat):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra hivatkozás, illetve a normatív dokumentumokra vagy azokra az egyéb
műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:
7. Ahol szükséges, a …. (név, szám) bejelentett szervezet elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése), és a következő
bizonyítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot a … nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.

2014.3.29.

2014.3.29.
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XIV. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelvek és egymást követő módosításaik jegyzéke
(hivatkozás az 52. cikkben)
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelve
(HL L 135., 2004.4.30., 1. o.)
A Tanács 2006/96/EK irányelve
(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.)

Csak a melléklet B. 3. pontja

Az Európai Parlament és a Tanács 1137/2008/EK
rendelete
(HL L 311., 2008.11.21., 1. o.)

Csak a melléklet 3. 8. pontja

A Bizottság 2009/137/EK irányelve
(HL L 294., 2009.11.11., 7. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU
rendelete
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

Csak a 26. cikk (1) bekezdésének g) pontja

B. RÉSZ
A nemzeti jogba való átültetésre és az alkalmazásra előírt határidők
(hivatkozás az 52. cikkben)
Irányelv

2004/22/EK

Az átültetés határideje

Az alkalmazás kezdete

2006. április 30.

2006. október 30.

2010. december 1.

2011. június 1.

2006/96/EK
2009/137/EK
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XV. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
2004/22/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk

3. cikk

3. cikk első albekezdés

1. cikk

3. cikk, második bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

4. cikk

4. cikk, (1)–(4) bekezdés, (6)–(9) bekezdés

—

4. cikk, (5) és (10)–(22) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk

6. cikk, (2) bekezdés

—

7. cikk (1) bekezdés

20. cikk

7. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (4) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

—

7. cikk, (4) bekezdés

—

8. cikk

7. cikk

—

8. cikk

—

9. cikk

—

10. cikk

—

11. cikk

—

12. cikk

—

13. cikk

—

15. cikk

9. cikk

17. cikk

10. cikk

18. cikk

11. cikk, (1) bekezdés

—

11. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

—

11. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

23. cikk, (2) bekezdés

12. cikk

—

13. cikk, (1) bekezdés

—

13. cikk, (2) bekezdés

—

—

14. cikk, (1) bekezdés

—

14. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

14. cikk

—

15. cikk, (1) bekezdés

46. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

46. cikk, (3) bekezdés
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2004/22/EK irányelv

L 96/247

Ez az irányelv

15. cikk, (3) bekezdés

—

15. cikk, (4) bekezdés

—

15. cikk, (5) bekezdés

—

16. cikk, (1) bekezdés

15. cikk

16. cikk, (2) bekezdés

47. cikk

16. cikk, (3) bekezdés

16. cikk

16. cikk, (4) bekezdés

—

17. cikk, (1) bekezdés

—

17. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (3) bekezdés

—

17. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

—

17. cikk, (5) bekezdés

—

18. cikk

—

—

19. cikk

—

21. cikk, (1) bekezdés

—

22. cikk, (1) bekezdés

—

22. cikk, (3) bekezdés

—

22. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

—

22. cikk, (5) bekezdés, harmadik albekezdés

—

22. cikk, (6) bekezdés

—

23. cikk

—

24. cikk

—

25. cikk

—

26. cikk

—

27. cikk

—

28. cikk

—

29. cikk

—

31. cikk

—

32. cikk

—

33. cikk

—

34. cikk

—

35. cikk

—

36. cikk

—

37. cikk

—

38. cikk

—

39. cikk

—

40. cikk
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19. cikk, (1) bekezdés

—

19. cikk (2) bekezdés a) pont első albekezdés

—

19. cikk (2) bekezdés a) pont, második albekezdés

—

19. cikk, (2) bekezdés, a) pont, harmadik albekezdés

43. cikk, (4) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés, b) pont

—

20. cikk

—

21. cikk

—

22. cikk

—

23. cikk

—

—

41. cikk

—

42. cikk

—

43. cikk, (1) bekezdés

—

43. cikk, (2) bekezdés

—

43. cikk, (3) bekezdés

—

44. cikk

—

45. cikk

—

48. cikk

—

49. cikk

—

50. cikk

24. cikk

—

—

51. cikk

25. cikk

—

—

52. cikk

26. cikk

53. cikk, első bekezdés

—

53. cikk, második bekezdés

27. cikk

54. cikk

I. melléklet

I. melléklet

A. melléklet

II. melléklet, 1. pont

A1. melléklet

II. melléklet, 2. pont

B. melléklet

II. melléklet, 3. pont

C. melléklet

II. melléklet, 4. pont

C1. melléklet

II. melléklet, 5. pont

D. melléklet

II. melléklet, 6. pont

D1. melléklet

II. melléklet, 7. pont

E. melléklet

II. melléklet, 8. pont

E1. melléklet

II. melléklet, 9. pont

F. melléklet

II. melléklet, 10. pont

F1. melléklet

II. melléklet, 11. pont
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G. melléklet

II. melléklet, 12. pont

H. melléklet

II. melléklet, 13. pont

H1. melléklet

II. melléklet, 14. pont

MI-001. melléklet

III. melléklet

MI-002. melléklet

IV. melléklet

MI-003. melléklet

V. melléklet

MI-004. melléklet

VI. melléklet

MI-005. melléklet

VII. melléklet

MI-006. melléklet

VIII. melléklet

MI-007. melléklet

IX. melléklet

MI-008. melléklet

X. melléklet

MI-009. melléklet

XI. melléklet

MI-010. melléklet

XII. melléklet

—

XIV. melléklet

—

XV. melléklet
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011 rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.

2014.3.29.

2014.3.29.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/251

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU irányelve
(2014. február 26.)
a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról
(átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

jogszabályok felülvizsgálatához, illetve átdolgozásához. A
95/16/EK irányelvet hozzá kell igazítani az említett hatá
rozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,
(4)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó felvonók csak végter
mékként jönnek létre, amikor véglegesen beépítik azokat
az épületekbe vagy létesítményekbe. Ebből következik,
hogy felvonókat nem lehet az Unióba importálni,
hanem azokat csak forgalomba hozzák, de ezt követően
nem forgalmazzák őket: a felvonóknak nincsenek
„importőrei” vagy „forgalmazói”.

(5)

Ezen irányelv hatálya az Unió piacán forgalomba hoza
taluk alkalmával újonnan megjelenő, felvonókhoz készült
biztonsági berendezésekre, azaz vagy valamely Unióban
letelepedett gyártó által készített új biztonsági berendezé
sekre, vagy a harmadik országból behozott (új vagy hasz
nált) biztonsági berendezésekre terjed ki.

(6)

A Bizottság 1995. június 8-án elfogadta a tagállamokhoz
intézett, a meglévő felvonók biztonságának javításáról
szóló, 1995. június 8-i 95/216/EK (7) ajánlást.

(7)

Ezt az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi
formájára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(8)

A személyek egészsége és a biztonsága, illetve adott
esetben a tulajdon biztonsága magas szintű védelmének
biztosítása, továbbá az uniós piacon megvalósuló tisztes
séges verseny garantálása érdekében a gazdasági szerep
lőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől függően
felelősséget kell vállalniuk a felvonók és a felvonókhoz
készült biztonsági berendezések ezen irányelvnek való
megfeleléséért.

(9)

Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan felvonókat hozzon forgalomba és
olyan felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket
forgalmazzon, amelyek megfelelnek ennek az irányelv
nek. Az egyes gazdasági szereplőkhöz rendelt szerep
körhöz tartozó kötelezettségeket egyértelműen és
arányosan kell elosztani az ellátási és az értékesítési lánc
ban.

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

A felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelíté
séről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parla
menti és tanácsi irányelven (3) jelentős módosításokat
hajtottak végre (4). Mivel most további módosításokra
kerül sor, az említett irányelvet az áttekinthetőség érde
kében át kell dolgozni.

(2)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (5) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét és meghatározza a CE-jelölés általános
elveit.

(3)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parla
menti és tanácsi határozat (6) az ágazati jogszabályokban
alkalmazandó közös elveket és referenciarendelkezéseket
határoz meg, hogy ezáltal egységes alapot biztosítson e

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 213., 1995.9.7., 1. o.
(4) Lásd a XIII. melléklet A. részét.
(5) HL L 218., 2013.8.8, 30. o.
(6) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

(7) HL L 134., 1995.6.20., 37. o.
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(10)

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében
a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szerep
lőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett internetes
elérhetőségüket is adják meg.

(11)

Mivel a gyártó és az üzembe helyező részletes ismerettel
rendelkezik a tervezésről és a gyártásról, ők vannak a
legjobb helyzetben ahhoz, hogy elvégezzék a megfelelő
ségértékelési eljárást. A megfelelőségértékelésnek ezért
kizárólagosan a gyártó vagy az üzembe helyező kötele
zettségének kell maradnia.

(12)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő, felvonókhoz készült biztonsági beren
dezések megfeleljenek ezen irányelvnek és különösen
arról, hogy a gyártók az említett alkatrészeken a
megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezzék.
Ezért elő kell írni az importőrök számára annak biztosí
tásának kötelezettségét, hogy az általuk forgalomba
hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezések
megfeleljenek az ebben az irányelvben előírt követelmé
nyeknek, továbbá, hogy ne hozzanak forgalomba olyan
biztonsági berendezéseket, amelyek ezen követelmé
nyeknek nem felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek.
Elő kell írni az importőrök számára annak ellenőrzésének
kötelezettségét is, hogy a megfelelőségértékelési eljárá
sokat elvégezték, illetve hogy a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések jelölése és a gyártók által elké
szített dokumentáció az illetékes nemzeti hatóságok
részére ellenőrzés céljából rendelkezésre áll.

(13)

(14)

Amikor egy felvonóhoz készült biztonsági berendezést
forgalomba hoznak, az importőröknek fel kell tüntetniük
a felvonóhoz készült biztonsági berendezésen a nevüket,
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és postai kapcsolattartási címüket. Ez alól
kivételt lehet tenni, ha a felvonókhoz készült biztonsági
berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé.
A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott,
felvonókhoz készült biztonsági berendezést a forgalmazó
forgalmazza, akinek megfelelő gondossággal kell eljárnia,
hogy a biztonsági berendezést olyan módon kezelje,
hogy az ne befolyásolja hátrányosan az alkatrész megfele
lését.

(15)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba felvonókhoz készült
biztonsági berendezést, illetve azokat olyan módon
módosítja, hogy az befolyásolja az ezen irányelvnek
való megfelelést, gyártónak kell tekinteni, és vállalnia
kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(16)

A forgalmazókat és importőröket, mivel közel vannak a
piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti hatóságok
által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, amelyekben
aktívan részt kell venniük, például azáltal, hogy az ille
tékes hatóságok rendelkezésére bocsátják az adott bizton
sági alkatrésszel kapcsolatban az összes szükséges infor
mációt.

2014.3.29.

(17)

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések teljes
ellátási láncot átfogó nyomonkövethetősége egyszerűbbé
és hatékonyabbá teszi a piacfelügyelet. A hatékony
nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti
hatóságok feladatait a felvonókhoz készült nem
megfelelő biztonsági berendezéseket forgalmazó gazda
sági szereplők azonosításában. Az egyéb gazdasági
szereplők azonosításához ezen irányelv által előírt infor
mációk tárolása esetén nem követelhető meg a gazdasági
szereplőtől, hogy ezeket az információkat olyan egyéb
gazdasági szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a
szóban forgó gazdasági szereplő számára felvonókhoz
készült biztonsági berendezést szállítottak, illetve amelyek
számára a szóban forgó gazdasági szereplő felvonókhoz
készült biztonsági berendezést szállított.

(18)

Ennek az irányelvnek az alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelmények megfogalmazására kell korláto
zódnia. Annak érdekében, hogy könnyebb legyen érté
kelni, hogy a felvonók és a felvonókhoz készült bizton
sági berendezések megfelelnek-e a fenti követelmények
nek, azon felvonókat és felvonókhoz készült biztonsági
berendezéseket, amelyek megfelelnek az európai szabvá
nyosításról szóló 2012. október 25-i 1025/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően
elfogadott harmonizált szabványoknak, az ezen követel
mények részletes műszaki leírása céljából megfelelőnek
kell tekinteni. Az ezen irányelvben meghatározott alap
vető egészségvédelmi és biztonsági követelmények csak
akkor szavatolják a szükséges biztonsági szint elérését, ha
erre alkalmas megfelelőségértékelési eljárások biztosítják a
megfelelést.

(19)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.

(20)

Az ezen irányelv tekintetében releváns harmonizált szab
ványoknak figyelembe kell venniük a fogyatékossággal
élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (2).

(21)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a
forgalomba hozott felvonók és a forgalmazott, felvo
nókhoz készült biztonsági berendezések megfelelnek az
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények
nek, megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A
768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárá
sokra különböző modulokat határoz meg, melyek köre
– az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint
arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszi
gorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia biztosí
tása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat ezen modulok közül
kell kiválasztani.

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
(2) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyez
ménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló,
2009. november 26-i 2010/49/EK tanácsi határozat (HL L 23.,
2010.1.27., 35. o.) által jóváhagyott egyezmény.
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(22)

Az üzembe helyezőnek vagy a gyártónak EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot kell kiállítania annak érdekében, hogy
megadják az ezen irányelvben előírt információt arról,
hogy a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági
berendezés megfelel ezen irányelvnek és az egyéb vonat
kozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

(23)

Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi
aktusok meghatározásához szükséges információt
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelke
zésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentá
ció.

(24)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre
irányuló i eljárás egészének látható végeredménye a
felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági beren
dezés megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A CE-jelölésre
irányadó általános elveket a 765/2008/EK rendelet hatá
rozza meg. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabá
lyokat ebben az irányelvben kell megállapítani.

(25)

Az ebben az irányelvben előírt megfelelőségértékelési
eljárások megfelelőségértékelő szervezetek közreműkö
dését igénylik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

(26)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a 95/16/EK irányelvben
meghatározott kritériumok, amelyeket a megfelelőségért
ékelő szervezeteknek a Bizottsághoz való bejelentésük
céljából teljesíteniük kell, nem elégségesek annak biztosí
tásához, hogy a bejelentett szervezetek az egész Unióban
egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsanak. Mind
azonáltal létfontosságú, hogy valamennyi bejelentett szer
vezet azonos színvonalon és tisztességes versenyfeltételek
mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező követelményeket
kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szerve
zetekre, amelyek megfelelőségértékelési szolgáltatások
nyújtása céljából be kívánják jelentetni magukat.

(27)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet bizo
nyítja, hogy a harmonizált szabványokban rögzített krité
riumoknak megfelel, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel
az ebben az irányelvben azoknak megfelelő követelmé
nyeknek is.

(28)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának
biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a
bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és
felügyeletében részt vevő egyéb szervezetekre szintén
követelményeket kell előírni.

(29)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvető
eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek felké
szültségének ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából ezt is
alkalmazni kell.
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(30)

A nemzeti hatóságoknak előnyben kell részesíteniük a
765/2008/EK rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsít
ványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító –
átlátható akkreditálást, amellyel bizonyítják a megfelelő
ségértékelő szervezetek műszaki alkalmasságát az egész
Unióban. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik
meg, hogy rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz,
hogy maguk végezzék el ezt az értékelést. Ebben az
esetben az elvégzett értékelések megfelelő szintű hiteles
ségének a többi nemzeti hatóság felé való biztosítása
érdekében a Bizottság és a többi tagállam számára be
kell nyújtaniuk a szükséges igazoló dokumentumot,
amely bizonyítja az adott szabályozási követelmények
alapján értékelt megfelelőségértékelő szervezetek megfele
lését.

(31)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. Az uniós piacon forgalomba hozandó
felvonókra és felvonókhoz készült biztonsági berendezé
sekre előírt védelmi szint megóvása érdekében alapvető
fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési feladatok ellá
tását illetően az alvállalkozók és leányvállalatok megfelel
jenek ugyanazoknak a követelményeknek, mint a bejelen
tett szervezetek. Ezért fontos, hogy a bejelentendő szer
vezetek alkalmasságának és teljesítményének értékelése,
valamint a már bejelentett szervezetek ellenőrzése az
alvállalkozók és leányvállalatok által végzett tevékeny
ségekre is kiterjedjen.

(32)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele
érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(33)

Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggá
lyok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék
működésüket.

(34)

A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(35)

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy felvonókhoz készült biztonsági
berendezések csak akkor legyenek forgalomba hozhatók,
ha megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és ésszerűen
előrelátható feltételek mellett történő használat esetén
nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát.
A felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket csak
ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz
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ha a szóban forgó használat jogszerű és kiszámítható
emberi viselkedés eredménye – kell úgy tekinteni, hogy
nem felelnek meg az ebben az irányelvben meghatá
rozott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeknek.
(36)

(37)

(38)

A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy
a 765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az
uniós piacra belépő felvonók és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések ellenőrzésére vonatkozó szabá
lyai az ezen irányelv hatálya alá tartozó felvonókra és
felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre is alkal
mazandók. Ez az irányelv nem gátolhatja a tagállamokat
abban, hogy kiválasszák az ezen feladatok ellátásával
megbízandó illetékes hatóságokat.
Az átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése
érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljárá
son, azzal a céllal, hogy azt hatékonyabbá tegyék, és
hogy igénybe vegyék a tagállamok szakértelmét.
A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan felvonókra és felvonókhoz készült
biztonsági berendezésekre irányuló, tervezett intézkedé
sekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberek egész
sége és biztonsága vagy adott esetben a tulajdon bizton
sága szempontjából. Lehetővé kell tenni továbbá azt is,
hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági
szereplőkkel együttműködve e felvonókat és a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezéseket illetően már
korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(39)

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

(40)

Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköre
inek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mecha
nizmusok szabályainak és általános elveinek megállapítá
sáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően kell
gyakorolni.

(41)

A bejelentés követelményeinek nem vagy már nem
megfelelő bejelentett szervezetek tekintetében a bejelentő
tagállamot a szükséges kiigazító intézkedések meghoza
talára felszólító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a
tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(42)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberi
egészségre vagy biztonságra, illetve a közérdek védel
mének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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megfelelő felvonókra és felvonókhoz készült biztonsági
berendezésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfo
gadása esetén.
(43)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi
aktusokat kell elfogadnia, ha az emberi egészségre és
biztonságra kockázatot jelentő megfelelő felvonókkal
vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezésekkel
összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetben ez
rendkívül sürgős okból szükséges.

(44)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv
értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet
be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan
ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök,
vagy egy tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabály
zatával összhangban.

(45)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó kérdések megvizsgálá
sakor – a végrehajtás és a jogsértések kivételével –,
azaz bizottsági szakértői csoport keretében, az Európai
Parlamentet a meglévő gyakorlatnak megfelelően az
összes információval és dokumentációval el kell látni,
valamint – adott esetben – meg kell hívni az ilyen
ülésekre.

(46)

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekin
tetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU
rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy
indokoltak voltak-e a tagállamok által a nem megfelelő
felvonókhoz vagy felvonókhoz készült nem megfelelő
biztonsági berendezések tekintetében hozott intézkedé
sek.

(47)

A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az
ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti jogi rendelke
zések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonat
kozóan, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását.
Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és
visszatartó erejűnek kell lenniük.

(48)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen annak biztosítá
sát, hogy a forgalomban lévő felvonók és felvonókhoz
készült biztonsági berendezések teljesítsék az egészség és
a biztonság védelmének magas szintjéhez szükséges
követelményeket, valamint a belső piac működésének
garantálását – a tagállamok nem tudják kielégítően
megvalósítani, az Unió szintjén azonban az irányelv terje
delme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az
Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló
szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének
megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság
elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e
cél eléréséhez szükséges mértéket.

(49)

Szükséges ésszerű átmeneti intézkedéseket megállapítani,
amelyek lehetővé teszik az ezen irányelvet átültető
nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó határidő
lejárta előtt a 95/16/EK irányelvnek megfelelően már
forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági
berendezések forgalmazását, további termékkövetel
ménynek való megfelelés szükségessége nélkül. A forgal
mazók tehát az ezen irányelvet átültető nemzeti intézke
dések alkalmazására vonatkozó határidőig rendelkezésre
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bocsáthatják a már forgalomba hozott, felvonókhoz
készült biztonsági berendezéseket, azaz a már az ellátási
láncban található készletet.
(50)

(51)

(52)

Ezen irányelv nyomon követése és helyes végrehajtásának
biztosítása érdekében a Bizottság felkérést kap arra, hogy
jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak, amelyben többek között megvizsgálja az
ezen ágazatra vonatkozó új jogalkotási javaslat szükséges
ségét is.
Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következik.
Ez az irányelv nem érinti a XIII. melléklet B. részében
meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő
átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel
kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,
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c) kötélpályák, beleértve a függővasutakat;
d) kimondottan katonai vagy rendészeti célokra tervezett és
épített felvonók;
e) olyan emelő berendezések, amelyekről munkát lehet végezni;
f) bányászati felvonószerkezetek;
g) művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelő
berendezések;
h) szállítóeszközökre szerelt emelő berendezések;
i) gépekhez kapcsolt és kizárólag a munkaállomások – bele
értve a karbantartási és az ellenőrzési pontok– megközelíté
sére szolgáló emelőszerkezetek;
j) fogaskerekű vasutak;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

k) mozgólépcsők és mozgójárdák.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály
(1)
Ezt az irányelvet az épületekben és építkezéseken állandó
jelleggel üzemelő, az alábbiak szállítására szolgáló felvonókra
kell alkalmazni:
a) személyek;

(3)
Amennyiben az ezen irányelvben említett, felvonókra
vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó
kockázatokat részben vagy egészben egyedi uniós jogszabályok
szabályozzák, az egyedi uniós jogszabályok hatálybalépésétől
kezdődően ezen irányelv az említett felvonók vagy felvonókhoz
készült biztonsági berendezések tekintetében, illetve ezen kocká
zatok tekintetében nem alkalmazandó, illetve továbbá nem
alkalmazandó.
2. cikk
Fogalommeghatározások

b) személyek és áruk;
c) kizárólag áruk, ha a fülke megközelíthető, azaz egy személy
nehézség nélkül be tud szállni, és ha a fülkén belül elhelye
zett vagy a fülkén belül lévő személy által elérhető vezérlő
szerkezettel szerelik fel.
Ez az irányelv emellett a III. mellékletben felsorolt, az első
albekezdésben említett felvonókban való használatra tervezett
biztonsági berendezésekre is alkalmazandó
(2)

Ezen irányelv hatálya nem terjed ki az alábbiakra:

a) olyan felvonók, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/snál;
b) építési területeken használt felvonók;

Ezen irányelv alkalmazásában:
1. „felvonó”: meghatározott szinteket kiszolgáló emelő beren
dezés, amely egy merev és a vízszinteshez képest legalább
15 fokot bezáró dőlésszögű vezetősínen mozgó fülkével
rendelkezik, vagy rögzített pályán, de nem feltétlenül
merev vezetősínek mentén mozgó emelő berendezés;
2. „fülke”: a felvonónak azt a részét jelenti, amelynek segít
ségével a személyeket és/vagy árukat alátámasztják a
felemeléshez vagy leengedéshez;
3. „típusminta-felvonó”: a felvonó azon jellemző példánya,
amelynek műszaki dokumentációja alapján megállapítható,
hogy azon felvonók, amelyek objektív paraméterek tekin
tetében megegyeznek a típusminta-felvonóval és amelyek
esetében azonos biztonsági berendezéseket alkalmaznak,
milyen módon teljesítik az I. mellékletben megállapított
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket;
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4. „forgalmazás”: az uniós piacon a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések gazdasági tevékenység keretében
történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy használat
céljára, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;
5. „forgalomba hozatal”:

— a felvonókhoz készült biztonsági berendezés első alka
lommal történő forgalmazása, vagy
— a felvonók kereskedelmi tevékenység keretében történő
rendelkezésre bocsátása használat céljára, akár ellen
érték fejében, akár ingyenesen;
6. „üzembe helyező”: az a természetes vagy jogi személy, aki
felelősséget vállal a felvonó tervezéséért, gyártásáért,
üzembe helyezéséért és forgalomba hozataláért;
7. „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki felvo
nókhoz készült biztonsági berendezéseket gyárt, illetve aki
felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket terveztet
vagy gyártat, és a saját neve vagy védjegye alatt forgal
mazza;
8. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki egy üzembe
helyezőtől vagy gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott,
hogy bizonyos feladatokkal kapcsolatban nevében eljárjon;
9. „importőr”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi
személy, aki harmadik országból származó, felvonókhoz
készült biztonsági berendezéseket hoz forgalomba az
uniós piacon;
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16. „megfelelőségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja felvo
nókkal vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezé
sekkel kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt egészségvé
delmi és biztonsági követelmények teljesülését;
17. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – ideértve a kalibrálást, tesztelést, tanúsítást
és ellenőrzést is – végző szervezet;
18. „visszahívás”: felvonó esetében minden olyan intézkedés,
amelynek célja a felvonó szétszerelése és biztonságos ártal
matlanítása, a felvonókhoz készült biztonsági berendezések
esetében pedig az üzembe helyezők vagy a végfelhasználók
számára már hozzáférhetővé tett, felvonókhoz készült
biztonsági berendezés visszavétele;
19. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze az ellátási láncban talál
ható, felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgal
mazását;
20. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalmazásának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;
21. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amellyel az üzembe helyező vagy
a gyártó jelzi, hogy a felvonó vagy a felvonókhoz készült
biztonsági berendezés megfelel a jelölés feltüntetéséről
rendelkező uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített
követelményeknek.
3. cikk
Szabad mozgás

10. „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző
természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki a
felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket forgal
mazza;
11. „gazdasági szereplő”: az üzembe helyező, a gyártó, a
meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;
12. „műszaki leírás”: a felvonó vagy a felvonókhoz készült
biztonsági berendezés által teljesítendő műszaki követelmé
nyeket ismertető dokumentum;
13. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
1. pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;
14. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pont
jában meghatározott akkreditálás;
15. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikke 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló
testület;

(1)
A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják és akadályoz
hatják olyan felvonók területükön történő forgalomba hozatalát
vagy üzembe helyezését, illetve olyan, felvonókhoz készült
biztonsági berendezések területükön történő forgalmazását,
amelyek ennek az irányelvnek megfelelnek.
(2)
Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon és bemutatókon a
tagállamok nem akadályozzák meg olyan felvonók vagy felvo
nókhoz készült biztonsági berendezések bemutatását, amelyek
nem felelnek meg ennek az irányelvnek, feltéve, hogy jól látható
módon egyértelműen feltüntetik, hogy e berendezések nem
megfelelőek és hogy nem hozzák forgalomba vagy forgal
mazzák azokat mindaddig, amíg megfelelőségüket nem biztosí
tották. A bemutatók alkalmával megfelelő biztonsági intézkedé
sekkel biztosítani kell a személyek védelmét.
(3)
Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogosultsá
gát, hogy az uniós jogszabályokkal összhangban a szóban forgó
felvonók üzembe helyezése vagy használata tekintetében
megállapítsák a személyek védelmének biztosítása érdekében
általuk szükségesnek tartott követelményeket, feltéve, hogy ez
nem jár együtt a felvonóknak az ezen irányelvben nem
meghatározott módon történő módosításával.
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4. cikk
Forgalomba hozatal, forgalmazás és üzembe helyezés
(1)
A tagállamok megtesznek valamennyi megfelelő intézke
dést annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya
alá tartozó felvonók csak abban az esetben legyenek forgalomba
hozhatók és üzembe helyezhetők, ha szakszerű üzembe helye
zés, megfelelő karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett
megfelelnek ezen irányelvnek.
(2)
A tagállamok megtesznek valamennyi megfelelő intézke
dést annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya
alá tartozó, felvonókhoz készült biztonsági berendezések csak
abban az esetben legyenek forgalomba hozhatók és üzembe
helyezhetők, ha szakszerű beépítés, megfelelő karbantartás és
rendeltetésszerű használat mellett megfelelnek ezen irányelvnek.
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Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a
felvonó megfelel az alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek, az üzembe helyező kiállítja az
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a felvo
nóhoz mellékeljék, és feltünteti a terméken a CE-jelölést.
(3)
Az üzembe helyező a felvonó forgalomba hozatalát köve
tően 10 éven keresztül megőrzi a műszaki dokumentációt, az
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint adott esetben a jóvá
hagyási döntés(eke)t.
(4)
Ha a felvonóval járó kockázat miatt helyénvalónak ítélik,
az üzembe helyezők a fogyasztók egészségének védelme és
biztonsága érdekében kivizsgálják a panaszokat, illetve szükség
esetén nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő
felvonókról.

5. cikk
Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények
(1)
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó felvonók meg kell,
hogy feleljenek az I. mellékletben meghatározott alapvető egész
ségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
(2)
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó felvonókhoz készült
biztonsági berendezések meg kell, hogy feleljenek az I. mellék
letben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeknek, és lehetővé kell, hogy tegyék, hogy a felvo
nók, amelyekbe azokat beépítik, megfeleljenek az említett köve
telményeknek.
6. cikk
Épületekben és építkezéseken üzemelő felvonók
(1)
A tagállamok megtesznek valamennyi megfelelő intézke
dést annak biztosítása érdekében, hogy az épületben vagy az
építkezésen folyó munkáért felelős személy és az üzembe
helyező tájékoztassák egymást a felvonó megfelelő működé
séhez és biztonságos használatához szükséges tényekről, vala
mint ennek érdekében megtegyék a szükséges lépéseket.
(2)
A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak
annak biztosítása érdekében, hogy a felvonóaknában csak a
felvonó működéséhez és biztonságához szükséges csővezeték,
elektromos vezeték, illetve berendezés legyen.
II. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

7. cikk
Az üzembe helyezők kötelezettségei
(1)
A felvonók forgalomba hozatalakor az üzembe helyezők
biztosítják, hogy a készülékek tervezése, gyártása, üzembe helye
zése és tesztelése az I. mellékletben meghatározott alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összhangban
történt.
(2)
Az üzembe helyezők elkészítik a műszaki dokumentációt,
és elvégzik vagy elvégeztetik a 16. cikkben említett vonatkozó
megfelelőségértékelési eljárásokat.

(5)
Az üzembe helyezők biztosítják, hogy a felvonókon fel
legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tételvagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem.
(6)
Az üzembe helyezők a felvonón feltüntetik nevüket,
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket
és postai kapcsolattartási címüket. Címként az üzembe helyező
kapcsolattartási címét kell megadni. Az elérhetőséget a végfel
használók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen
érthető nyelven kell feltüntetni.
(7)
Az üzembe helyezők gondoskodnak arról, hogy a felvo
nóhoz mellékeljék az I. melléklet 6.2. pontjában említett, a
végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven írt használati
utasítást, a felvonó forgalomba hozatalának helye szerinti
tagállam rendelkezéseinek megfelelően. E használati utasításnak,
illetve bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és vilá
gosnak kell lennie.
(8)
Azok az üzembe helyezők, akik úgy ítélik meg, illetve
okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott
felvonó nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal
meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket az említett
felvonó megfelelőségének biztosítására. Továbbá amennyiben a
felvonó kockázatot jelent, az üzembe helyezők erről azonnal
tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait,
amelyekben a felvonót forgalomba hozták, részletes tájékozta
tást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi
meghozott kiigazító intézkedésről.
(9)
Az üzembe helyezők valamely illetékes nemzeti hatóság
indokolt kérésére átadják a felvonó ezen irányelvnek történő
megfelelésének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy
elektronikus formátumú információt és dokumentációt, melyet
az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven kell rendel
kezésre bocsátani.
Amennyiben az említett hatóság kéri, a szerelők együtt
működnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az
általuk forgalomba hozott felvonó jelentette kockázatok kikü
szöbölése érdekében hoznak.
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8. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)
Felvonókhoz készült biztonsági berendezéseik forgalomba
hozatalakor a gyártók biztosítják, hogy azok tervezése és gyár
tása az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban történt.
(2)
A gyártók elkészítik a szükséges műszaki dokumentációt,
és elvégzik vagy elvégeztetik a 15. cikkben említett vonatkozó
megfelelőségértékelési eljárást.
Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezés megfelel az alkalmazandó
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a
gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítják,
hogy azt a felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez
mellékeljék, és feltüntetik a terméken a CE-jelölést.
(3)
A gyártók a felvonókhoz készült biztonsági berendezés
forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzik a
műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot,
valamint adott esetben a jóváhagyási döntés(eke)t.
(4)
A gyártók biztosítják a sorozatgyártás ezen irányelvnek
való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működé
sét. Megfelelően figyelembe kell venni a termék tervezésének és
jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok
vagy más műszaki előírások változásait, amelyek alapján a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségét megálla
pították.
Ha a felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó kockázat
miatt helyénvalónak ítélik, a gyártók a fogyasztók egészségének
és biztonságának védelme érdekében elvégzik a forgalmazott
biztonsági berendezés mintájának vizsgálatát, kivizsgálják a
panaszokat, illetve szükség esetén nyilvántartást vezetnek a
panaszokról és a nem megfelelő biztonsági berendezésekről,
valamint azok visszahívásáról, és folyamatosan tájékoztatják a
forgalmazókat és az üzembe helyezőket minden ilyen intézke
désről.
(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott,
felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel legyen tüntetve
a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozat
szám vagy egyéb ilyen elem, illetve ha a felvonókhoz készült
biztonsági berendezés mérete vagy jellege nem teszi lehetővé
ezt, a szükséges információt 19. cikk (1) bekezdésében említett
címkén adják meg.
(6)
A gyártók feltüntetik a felvonókhoz készült biztonsági
berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a 19. cikk (1) bekez
désében említett címkén a nevüket, bejegyzett kereskedelmi
nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a postacímüket,
amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Címként a gyártó
kapcsolattartási címét kell megadni. Az elérhetőséget a végfel
használók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen
érthető nyelven tüntetik fel.
(7)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy a felvonókhoz
készült biztonsági berendezéshez mellékeljék az I. melléklet
6.1. pontjában említett, a végfelhasználók által könnyen érthető
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nyelven készült használati utasítást, az érintett tagállam által
meghatározott módon. Az ilyen használati utasításnak, illetve
bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értel
mezhetőnek kell lennie.
(8)
Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott, felvonókhoz
készült biztonsági berendezés nem felel meg ennek az irány
elvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó biztonsági beren
dezés megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intéz
kedéseket, a biztonsági berendezést adott esetben kivonják a
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a
gyártók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes
nemzeti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült bizton
sági berendezést forgalmazták, részletes tájékoztatást adva első
sorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiiga
zító intézkedésről.
(9)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a felvonókhoz készült biztonsági berendezés ezen irány
elvnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes
nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és doku
mentációt.
Amennyiben az említett hatóság kéri, az importőrök együtt
működnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az
általuk forgalomba hozott biztonsági berendezés jelentette
kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.
9. cikk
Meghatalmazott képviselők
(1)
A gyártó vagy üzembe helyező írásbeli megbízással
meghatalmazott képviselőt nevezhet ki.
A 7. cikk (1) bekezdésében vagy a 8. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettségek és a 7. cikk (2) bekezdésében
és a 8. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció
elkészítésének kötelezettsége nem képezik a meghatalmazott
képviselő megbízatásának részét.
(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól vagy az üzembe
helyezőtől kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja
el. A meghatalmazásnak legalább az alábbiak elvégzését kell
engedélyeznie a meghatalmazott képviselőnek:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés vagy a felvonó
forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi az
EU-megfelelőségi nyilatkozatot és adott esetben a gyártó
vagy az üzembe helyező minőségi rendszerével kapcsolatos
jóváhagyási döntés(eke)t, valamint a műszaki dokumentációt
a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára történő bemu
tatás céljából;
b) az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére annak rendel
kezésére bocsátja a felvonó vagy a felvonókhoz készült
biztonsági berendezés megfelelőségének igazolásához szük
séges összes információt és dokumentációt;
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c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a megbízatása körébe tartozó, felvonókhoz készült bizton
sági berendezés vagy a felvonó jelentette kockázatok kikü
szöbölése érdekében tett intézkedések terén.
10. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök kizárólag megfelelő biztonsági berendezé
seket hozhatnak forgalomba.
(2)
Egy adott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés
forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök meggyő
ződnek róla, hogy a gyártó elvégezte a 15. cikkben említett
szükséges megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak
arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a
felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel van tüntetve
a CE-jelölés, és mellékelve van hozzá az EU-megfelelőségi nyilat
kozat és szükséges dokumentumok, továbbá arról is, hogy a
gyártó teljesítette a 8. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatá
rozott követelményeket.
Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel
meg az 5. cikk (2) bekezdésének, a biztonsági berendezést
nem hozhatja mindaddig forgalomba, amíg megfelelővé nem
tették. Továbbá amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági
berendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a
gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
(3)
Az importőrök megadják a felvonókhoz készült bizton
sági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a felvonóhoz
készült biztonsági berendezés csomagolásán vagy kísérő doku
mentációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy
bejegyzett védjegyüket és azt a postacímüket, amelyen kapcso
latba lehet lépni velük. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a
piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven
tüntetik fel.
(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a felvonókhoz
készült biztonsági berendezéshez mellékeljék az I. melléklet 6.1.
pontjában említett, a fogyasztók és más végfelhasználók
számára könnyen érthető nyelven írt használati utasítást, az
érintett tagállam által meghatározott módon.
(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg a felvonókhoz
készült biztonsági berendezés a felelősségi körükbe tartozik,
tárolása és szállítása körülményei ne veszélyeztessék az 5. cikk
(2) bekezdésében meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek való megfelelését.
(6)
Ha a felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó
kockázat miatt helyénvalónak ítélik, az importőrök a fogyasztók
egészségének védelme és biztonsága érdekében elvégzik a
forgalmazott biztonsági berendezések mintájának vizsgálatát,
kivizsgálják a panaszokat, illetve szükség esetén nyilvántartást
vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő, felvonókhoz
készült biztonsági berendezésekről, valamint a felvonókhoz
készült, biztonsági berendezések visszahívásairól, és folyama
tosan tájékoztatják a forgalmazókat és az üzembe helyezőket
minden ilyen intézkedésről.
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(7)
Azok az importőrök, akik úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott, felvo
nókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg ennek az
irányelvnek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intézke
déseket az említett biztonsági berendezés megfelelőségének
biztosítására, és adott esetben kivonják a forgalomból vagy
visszahívják. Továbbá amennyiben a felvonókhoz készült
biztonsági berendezés kockázatot jelent, az importőrök erről
azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatósá
gait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági berendezést
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva elsősorban a
megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intéz
kedésről.

(8)
Az importőrök a felvonókhoz készült biztonsági beren
dezés forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik a
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára történő bemutatás
céljából az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, valamint
adott esetben a jóváhagyási döntés(eke)t, és biztosítják, hogy a
műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére
bocsátható legyen.

(9)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére z adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelő
ségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektro
nikus formátumú információt és dokumentációt, melyet a.
Amennyiben az említett hatóság kéri, az importőrök együtt
működnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az
általuk forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági
berendezés jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében
hoznak.

11. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
A felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalmazá
sakor a forgalmazók az ebben az irányelvben előírt követelmé
nyekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

(2)
A felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalma
zását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy a felvonókhoz
készült biztonsági berendezésen fel van-e tüntetve a CE-jelölés,
mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi tanúsítványt, a szük
séges dokumentumokat és az I. melléklet 6.1 pontjában említett
használati utasítást a végső fogyasztók által könnyen érthető
nyelven, az adott tagállam által meghatározott módon továbbá,
hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a 8. cikk (5) és (6)
bekezdésében, valamint a 10. cikk (3) bekezdésében meghatá
rozott követelményeknek.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel
meg az 5. cikk (2) bekezdésének, nem forgalmazhatja a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezést mindaddig, amíg
megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben a felvonókhoz
készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó
tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piac
felügyeleti hatóságokat.
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(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a felvonókhoz
készült biztonsági berendezés a felelősségi körükbe tartozik,
tárolása és szállítása körülményei ne veszélyeztessék az 5. cikk
(2) bekezdésében meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek való megfelelését.

(4)
Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalmazott, felvonókhoz készült
biztonsági berendezés nem felel meg ennek az irányelvnek,
azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket az
említett biztonsági berendezés megfelelőségének biztosítására,
adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják.
Továbbá amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági beren
dezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoz
tatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben
a felvonókhoz készült biztonsági berendezést forgalmazták,
részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról
és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

III. FEJEZET
A FELVONÓK ÉS A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI
BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉGE

14. cikk
A

felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági
berendezések megfelelőségének vélelmezése

Azokról a felvonókról és felvonókhoz készült biztonsági beren
dezésekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabvá
nyoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni
kell, hogy megfelelnek az említett szabványok vagy azok részei
által meghatározott, az I. mellékletben előírt alapvető egészség
védelmi és biztonsági követelményeknek.
15. cikk
A

(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a felvonó megfelelőségének igazolásához szükséges
összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt
és dokumentációt. Az az említett hatóság kérésére, a forgal
mazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott biztonsági
berendezés által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében
tett intézkedések terén.

2014.3.29.

felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre
vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések a következő
megfelelőségértékelési eljárások egyikének tárgyát képezhetik:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be
kell nyújtani a IV. melléklet A. részében leírt EU-típusvizs
gálat céljából, és a típusmegfelelőséget a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések véletlenszerű ellenőrzésével kell
biztosítani, a IX. melléklet leírása szerint;

12. cikk
Azok az esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek az
importőrökre vagy a forgalmazókra vonatkoznak
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy felvonókhoz készült bizton
sági berendezést, illetve olyan módon módosít egy már forga
lomba hozott alkatrészt, ami befolyásolja az alkatrész ezen
irányelvnek való megfelelését, ezen irányelv alkalmazásában
gyártónak kell tekinteni, és a 8. cikkben a gyártókra előírt köte
lezettségek terhelik.

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be
kell nyújtani a IV. melléklet A. részében leírt EU-típusvizs
gálat céljából, és a VI. melléklet szerinti termékminőségbiztosításon alapuló típusmegfelelőséget is alkalmazni kell rá;
c) a VII. mellékletben leírt teljes minőségbiztosításon alapuló
megfelelőség.
16. cikk

13. cikk

A felvonókra vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások

A gazdasági szereplők azonosítása

(1)
A felvonón a következő megfelelőségértékelési eljárások
egyikét el kell végezni:

A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfel
ügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, aki felvonókhoz készült
biztonsági berendezést szállított nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek felvonókhoz
készült biztonsági berendezést szállítottak.

a) ha a felvonókat olyan típusminta-felvonó alapján tervezték
és gyártották, amelyen a IV. melléklet B. részében meghatá
rozott EU-típusmegfelelőségi vizsgálatot elvégezték:
i. a felvonók V. mellékletben meghatározott átvételi ellen
őrzése;
ii. a felvonók X. mellékletben meghatározott termékminő
ség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben említett informá
ciókat a felvonókhoz készült biztonsági berendezés hozzájuk
történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követően
10 évig be kell tudni mutatniuk.

iii. a felvonók XII. mellékletben meghatározott gyártásminő
ség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;
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b) ha a felvonókat egy, a XI. melléklettel összhangban jóváha
gyott minőségbiztosítási rendszer keretében tervezték és
gyártották:

i. a felvonók V. mellékletben meghatározott átvételi ellen
őrzése;

ii. a felvonók X. mellékletben meghatározott termékminő
ség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

iii. a felvonók XII. mellékletben meghatározott termékminő
ség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

c) a felvonók VIII. mellékletben meghatározott egyedi ellen
őrzésen alapuló megfelelősége;
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(3)
Amennyiben a felvonóra vagy a felvonókhoz készült
biztonsági berendezésre több olyan uniós jogi aktus alkalma
zandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen uniós
jogi aktusokhoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állí
tanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi
aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.
(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal a felvonókhoz készült biztonsági berendezések
ezen irányelvnek való megfeleléséért, az üzembe helyező pedig a
felvonó ezen irányelvnek való megfeleléséért.
18. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatá
rozott általános elvek vonatkoznak.
19. cikk

d) a felvonók XI. mellékletben meghatározott teljes minőségbiz
tosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata.

(2)
Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben,
ahol a felvonó tervezéséért és gyártásáért felelős személy és a
felvonó üzembe helyezéséért és teszteléséért felelős személy
nem azonos, az előbbinek minden olyan dokumentumot és
információt az utóbbi rendelkezésére kell bocsátania, amelyekre
ez utóbbinak a felvonó megfelelő és biztonságos üzembe helye
zéséhez és teszteléséhez szüksége van.

(3)
A típusminta-felvonó és a típusminta-felvonóból szár
mazó felvonóváltozatok közé tartozó felvonók közötti összes
megengedett eltérést pontosan meghatározzák (maximum- és
minimumértékekkel) a műszaki dokumentációban.

(4)
Az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségvé
delmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés tekinte
tében több berendezés hasonlósága, számításokkal és/vagy terv
rajzok alapján kimutatható.

17. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat
(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I.
mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és bizton
sági követelmények teljesültek.

A CE-jelölés és más jelölések feltüntetésére vonatkozó
szabályok és feltételek
(1)
A CE-jelölést jól látható, olvasható és letörölhetetlen
módon minden felvonófülkén és minden, felvonókhoz készült
biztonsági berendezésen, vagy ha ez utóbbi nem lehetséges, a
biztonsági berendezéshez elválaszthatatlanul odaerősített címkén
kell elhelyezni.
(2)
A CE-jelölést forgalomba hozatal előtt kell a felvonókon
vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseken feltün
tetni.
(3)
A felvonókon elhelyezett CE-jelölést bármely alábbi
megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő bejelentett szervezet
azonosító száma követi:
a) az V. mellékletben említett átvételi ellenőrzés;
b) a VIII. mellékletben említett egyedi ellenőrzés;
c) a X., XI. vagy XII. mellékletben említett minőségbiztosítás.
(4)
A felvonókhoz készült biztonsági berendezéseken elhelye
zett CE-jelölést bármely alábbi megfelelőségértékelési eljárásban
részt vevő bejelentett szervezet azonosító száma követi:
a) a VI. mellékletben említett termékminőség-biztosítás;

(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel az ezen
irányelv II. mellékletében meghatározott mintának, és tartal
mazza az V–XII. mellékletben meghatározott elemeket; és azt
folyamatosan aktualizálják. Le kell fordítani az azon tagállam
által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelyben a felvonót
vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezést forgalomba
hozzák vagy forgalmazzák.

b) a VII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás.
c) típusmegfelelőség a IX. mellékletben említett felvonókhoz
készült biztonsági berendezések véletlenszerű ellenőrzésével.
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(5)
A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a
szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó, annak meghatalma
zott képviselője vagy az üzembe helyező, illetve annak
meghatalmazott képviselője tünteti fel.
A CE-jelölést és a bejelentett szervezet azonosító számát külön
leges kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb
jelölés követheti.
(6)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

2014.3.29.

(2)
A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni és működ
tetni, hogy biztosítva legyen tevékenységeinek objektivitása és
pártatlansága.

(3)
A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személy hozzon meg.

(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.

IV. FEJEZET
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.

20. cikk
Bejelentés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak
azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen
irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségérté
kelési feladatok ellátására.

(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.

23. cikk
A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei

21. cikk
Bejelentő hatóságok
(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelősséget vállal a megfelelőségértékelési szervezetek értékelé
séhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és
végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért,
ideértve a 26. cikknek való megfelelést is.
(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést a 765/2008/EK rendelet szerinti
nemzeti akkreditáló testület végzi el azzal összhangban.
(3)
Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdésben
említett értékelést, bejelentést vagy felügyeletet átruházza vagy
más módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormány
zati szerv, akkor ennek a szervezetnek jogi személynek kell
lennie, és értelemszerűen meg kell felelnie a 22. cikkben
meghatározott követelményeknek. Emellett a szervezetnek
gondoskodnia kell a tevékenységeivel összefüggő felelősség
kérdésének teljes körű rendezéséről.
(4)
A bejelentő hatóság teljes felelősséget vállal a (3) bekez
désben említett szervezet által elvégzett feladatokért.
22. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentő hatóságot úgy kell létrehozni, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.

24. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.

(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől, illetve felvonóktól
vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezésektől.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa
értékelt felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berende
zések tervezésében, gyártásában, szállításában, összeszerelésé
ben, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozá
sokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövet
ségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és
mentes az érdekütközésektől.

2014.3.29.
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(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső
szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyzete
nem lehet azoknak a felvonóknak vagy felvonókhoz készült
biztonsági berendezéseknek a tervezője, gyártója, szállítója,
üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy
karbantartója, amelyeket értékel, valamint nem lehet a felsorolt
felek képviselője sem.

Ez nem zárja ki az olyan értékelt felvonók vagy felvonókhoz
készült biztonsági berendezések felhasználását, amelyek a
megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve
az ilyen készülékek személyes célra történő használatát sem.

Ez nem zárja ki a műszaki információk cseréjének lehetőségét a
gyártó vagy az üzembe helyező és a szervezet között.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű
vezetése és megfelelőségértékelést végző személyzete nem
vehet részt közvetlenül e felvonók vagy felvonókhoz készült
biztonsági berendezések tervezésében, gyártásában vagy kialakí
tásában, forgalmazásában, üzembe helyezésében, használatában
vagy karbantartásában, és nem képviselhet ilyen tevékenységben
részt vevő feleket sem.

Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a
bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos
döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét. Ez külö
nösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai
és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértéke
lési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártat
lanságát.

(5)
A megfelelőségértékelő szervezet és személyzete a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzi el, és független minden
olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érde
kelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként
pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyá
solhatná döntését vagy megfelelőségértékelési tevékenységük
eredményét.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell
lennie a számára a IV–XII. mellékletben előírt valamennyi
olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvég
zésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat
a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében
és felelősségi körében végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezetnek – mindig és minden egyes
megfelelőségértékelési eljárás, valamint a felvonók és a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezések minden olyan fajtája
vagy kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették – rendel
keznie kell a következőkkel:
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a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségérté
kelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és
reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégi
ákkal és eljárásokkal bejelentett szervezetként végzett felada
tainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkü
lönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás mére
tét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás
szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének
fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjel
legét.

A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a
megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és
adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges
eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy
létesítménnyel.

(7)
A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős
személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:

a) alapos műszaki és szakképzettséggel, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelmények, az alkalmazandó harmonizált
szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok
és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(8)
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső
szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyze
tének pártatlanságát biztosítani kell.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem
függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményé
től.
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(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.

(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a IV–XII. melléklet vagy az azt átültető
nemzeti jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik
végrehajtása során jutott birtokukba, kivéve annak a
tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a szervezet tevékeny
ségét gyakorolja. A tulajdonjogokat tiszteletben tartják.

(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, illetve gondos
kodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést végző személyzetük
tájékoztatást kapjon ezekről a tevékenységekről, valamint a
36. cikk alapján létrehozott, a bejelentett felvonóipari szerveze
teket koordináló csoport munkájáról. A megfelelőségértékelési
szervezetek általános útmutatóként alkalmazzák az említett
csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív dönté
seket és dokumentumokat.

2014.3.29.

27. cikk
Bejelentés iránti kérelem
(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.

(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelni kell azon
felvonók vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezések
megfelelőségértékelési eljárásainak leírását, amelyek tekintetében
a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá –
amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló testület által
kiállított akkreditálási tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet megfelel a 24. cikkben rögzített
követelményeknek.

(3)
Amennyiben az érintett megfelelőségértékelő szervezet
nem tud akkreditálási tanúsítványt benyújtani, a bejelentő ható
ságnak benyújt minden, a 24. cikkben rögzített követelmé
nyeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és
rendszeres ellenőrzéséhez szükséges valamennyi azt igazoló
dokumentumot.

25. cikk

28. cikk

A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése

Bejelentési eljárás

Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelme
zik, hogy megfelel a 24. cikkben meghatározott követelmények
nek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok
kiterjednek az említett követelményekre.

(1)
A bejelentő hatóságok csak a 24. cikkben rögzített köve
telményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.

(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.

26. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 24. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól hogy azok hol vannak letelepedve.

(3)
Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet
alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.

(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésére és az általuk a IV–XII. melléklet szerint elvégzett
munkára vonatkozó dokumentumokat.

(3)
A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevé
kenységekre, a megfelelőségértékelési eljárásra vagy eljárásokra
és a szóban forgó felvonókra vagy felvonókhoz készült bizton
sági berendezésekre vonatkozó részletes információkat, valamint
a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 27. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditálási tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságát igazoló dokumen
tumokat, valamint gondoskodik azokról a megfelelő intézkedé
sekről, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és
azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 24. cikkben megállapított
követelményeknek.

(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság vagy a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.

2014.3.29.
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Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.
(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi releváns változásáról.
29. cikk
A bejelentett szervek azonosító száma és jegyzéke
(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.
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(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.

(4)
Amennyiben a Bizottság meggyőződik róla, hogy egy
bejelentett szervezet nem, illetve már nem tesz eleget a rá
vonatkozó bejelentés követelményeinek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, szükség esetén akár a
bejelentés visszavonására is.

Az említett végrehajtási jogi aktust a 42. cikk (2) bekezdésében
említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.
32. cikk
(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a jegyzéket naprakészen
tartsák.
30. cikk
A bejelentés változásai

A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei
(1)
A bejelentett szervezet a 15. és 16. cikkben előírt
megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a
megfelelőségértékelést.

(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállal
kozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a
vállalkozás szerkezetét, a felvonók és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések technológiai összetettségének fokát és
a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét kellő
mértékben figyelembe véve végzik tevékenységüket.

(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a
24. cikkben meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja
teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság adott
esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a
bejelentést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben
mulasztották el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezett
ségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot.

Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a felvonók
és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések ezen irány
elvnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét és a
védelem szintjét.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.

(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy az
üzembe helyező vagy a gyártó nem teljesítette az ezen irány
elvben vagy a megfelelő harmonizált szabványokban megálla
pított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket
vagy más műszaki előírásokat, akkor felszólítja az üzembe
helyezőt vagy a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések
megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.

31. cikk
A bejelentett szervezet alkalmasságának vitatása
(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a
bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó
követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.
(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.

(4)
Amennyiben a tanúsítvány vagy adott esetben a jóváha
gyási döntés kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a
bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy felvonó vagy egy
felvonókhoz készült biztonsági berendezés már nem megfelelő,
akkor felszólítja az üzembe helyezőt vagy a gyártót a megfelelő
kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén felfüggeszti
vagy visszavonja a tanúsítványt, illetve a jóváhagyási döntést.

(5)
Amennyiben nem hajtanak végre kiigazító intézkedéseket,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a tanú
sítványt vagy adott esetben a jóváhagyási döntés(eke)t.
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33. cikk

V. FEJEZET

Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben

AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ FELVONÓK ÉS FELVONÓKHOZ
KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK UNIÓS PIACFEL
ÜGYELETI ELLENŐRZÉSE ÉS UNIÓS VÉDINTÉZKEDÉSI
ELJÁRÁS

A tagállamoknak biztosítják, hogy a bejelentett szervezet
döntése ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.
34. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége
(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:
a) a tanúsítványok vagy a jóváhagyási döntések bárminemű
elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavo
násáról;
b) bármely olyan körülményről, amely érintheti a bejelentés
hatályát vagy feltételeit;
c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi tájékoz
tatási felkérésről;
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ségről, többek között a több tagállamra kiterjedő tevékeny
ségekről és a tevékenységek alvállalkozásba adásáról.
(2)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják az ezen irányelv
szerint bejelentett, azonos típusú felvonókra és felvonókhoz
készült biztonsági berendezésekre vonatkozó hasonló megfele
lőségértékelési tevékenységeket végző más szervezeteket a
negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredmé
nyekről.
35. cikk
Tapasztalatcsere
A Bizottság gondoskodik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere megszervezéséről.

37. cikk
Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő felvonók és
felvonókhoz készült biztonsági berendezések ellenőrzése
A felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezé
sekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdését, vala
mint 16–29. cikkét kell alkalmazni.
38. cikk
A kockázatot jelentő felvonók vagy felvonókhoz készült
biztonsági berendezések kezelésére vonatkozó nemzeti
szintű eljárások
(1)
Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elég
séges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya
alá tartozó felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági beren
dezés kockázatot jelent a személyek egészségére és biztonságára,
vagy, adott esetben, a vagyonbiztonságra, akkor elvégzik az
érintett felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés
értékelését, amely kiterjed az ebben az irányelvben meghatá
rozott összes releváns követelményre. Az érintett gazdasági
szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piac
felügyeleti hatóságokkal.
Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a felvonó nem
felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelmények
nek, akkor haladéktalanul felszólítják az üzembe helyezőt az
ahhoz szükséges kiigazító intézkedések megtételére, hogy a
felvonó egy általuk meghatározott, a kockázat jellegével
arányos, ésszerű határidőn belül megfeleljen az említett követel
ményeknek.
Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a felvonókhoz
készült biztonsági berendezés nem felel meg az ebben az irány
elvben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt az ahhoz szükséges
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, hogy a biztonsági
berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy –
egy általuk meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű
határidőn belül – hogy kivonja az alkatrészt a forgalomból vagy
hívja vissza azt.

36. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.

A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együtt
működés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szerve
zetek között, és ez az együttműködés a bejelentett felvonóipari
szervezeteket koordináló csoport formájában megfelelően
működjön.

Az e bekezdés második és harmadik albekezdésében említett
intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek
a csoport munkájában.

(2)
Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg,
hogy a megfelelés hiánya nemcsak országuk területére korláto
zódik, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az
értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőket.

2014.3.29.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(3)
A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő
kiigazító intézkedés meghozataláról az uniós piacon általa
forgalomba hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó
vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.
(4)
Amennyiben az üzembe helyező nem hozza meg a
megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés második
albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügyeleti ható
ságok minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoznak az
érintett felvonó nemzeti piacukon történő forgalomba hozata
lának vagy használatának korlátozására vagy a visszahívására.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a
megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés harmadik
albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügyeleti ható
ságok minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoznak a
nemzeti piacukon forgalmazott, felvonókhoz készült biztonsági
berendezés betiltására vagy korlátozására, illetve annak forga
lomból történő kivonására vagy visszahívására.
A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.
(5)
A (4) bekezdés harmadik albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő felvonó vagy felvonókhoz készült
biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a
készülék származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának
és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti
intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazda
sági szereplők által felhozott érveket. A piacfelügyeleti ható
ságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők
egyike miatt következett-e be:
a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés
nem felel meg ezen irányelv alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeinek; vagy
b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 14. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok hiányosságai.
(6)
Az e cikk értelmében eljárást kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett felvonó vagy felvo
nókhoz készült biztonsági berendezés megfelelésének hiányáról
a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek
egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.
(7)
Amennyiben a (4) bekezdés harmadik albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés megalapozottnak tekintendő.
(8)
A szóban forgó felvonóval vagy felvonókhoz készült
biztonsági alkatrésszel kapcsolatban a tagállamok gondos
kodnak a megfelelő korlátozó intézkedések, például a biztonsági
berendezés forgalomból való kivonása haladéktalan meghozata
láról.
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39. cikk
Uniós védintézkedési eljárás
(1)
Amennyiben a 38. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e-e vagy sem.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam; a
Bizottság haladéktalanul megküldi határozatát számukra, vala
mint a megfelelő gazdasági szereplő vagy szereplők számára.

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül,
valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő felvonó
nemzeti piacukon történő forgalomba hozatalát vagy haszná
latát korlátozza vagy megtiltsa, vagy a felvonót visszahívja.

Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre
vonatkozó nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, valamennyi
tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy a nem megfelelő, felvonókhoz készült bizton
sági berendezést kivonja piacáról.

Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a nemzeti intézkedés indokolatlannak minősül, az érintett
tagállam visszavonja azt.

(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedés indokolatlannak minő
sül, és a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági beren
dezés megfelelésének hiánya az ezen irányelv 38. cikke (5)
bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok
hiányosságainak tulajdonítható, akkor a Bizottság az
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

40. cikk
Megfelelő felvonók és felvonókhoz készült biztonsági
berendezések, amelyek kockázatot jelentenek
(1)
Amennyiben egy tagállam a 38. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a
felvonó megfelel ennek az irányelvnek, azonban mégis kocká
zatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, vagy
adott esetben a tulajdon biztonságára, akkor felszólítja az érin
tett üzembe helyezőt valamennyi megfelelő intézkedés
meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy a szóban
forgó felvonó a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen
kockázatot, illetve, hogy egy általa meghatározott, a kockázat
jellegével arányos, ésszerű határidőn belül visszahívja a felvonót,
illetve korlátozza vagy betiltsa használatát.
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Amennyiben egy tagállam a 38. cikk (1) bekezdése szerinti
értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a felvo
nókhoz készült biztonsági berendezés megfelel ennek a irány
elvnek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egész
ségére vagy biztonságára, vagy adott esetben a tulajdon bizton
ságára, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a
megfelelő intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdeké
ben, hogy az érintett, felvonókhoz készült biztonsági beren
dezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot,
illetve hogy egy általa meghatározott, a kockázat jellegével
arányos, ésszerű határidőn belül kivonja a forgalomból vagy
visszahívja.

(2)
A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő
kiigazító intézkedés meghozataláról az uniós piacon általa
forgalomba hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó
vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

(3)
A tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot
és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes
rendelkezésre álló adatot, különösen a szóban forgó felvonó
vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához
szükséges adatokat, a készülék származási helyét és értékesítési
láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,
és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és
szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi
aktusokat a 42. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyek egészségének és biztonságának védelmével kapcso
latos, kellően indokolt, sürgős esetekben a Bizottság a 42. cikk
(4) bekezdésében említett eljárással összhangban azonnal alkal
mazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

2014.3.29.

b) a CE-jelölést nem tüntették fel;
c) a bejelentett szervezet azonosító számát a 19. cikket
megsértve helyezték el, vagy nem tüntették, holott a 19. cikk
előírja;
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
f) a IV. melléklet A. és B. részében, valamint a VII., VIII. és XI.
mellékletben említett műszaki dokumentáció nem áll rendel
kezésre vagy hiányos;
g) az üzembe helyező, a gyártó vagy az importőr nevét, bejegy
zett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, illetve
címét nem tüntették fel a 7. cikk (6) bekezdésének, a 8. cikk
(6) bekezdésének vagy a 10. cikk (3) bekezdésének megfele
lően;
h) a felvonó vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezés
azonosítását lehetővé tévő információt nem tüntették fel a
7. cikk (5) bekezdésének vagy a 8. cikk (5) bekezdésének
megfelelően;
i) a felvonóhoz vagy a felvonóhoz készült biztonsági berende
zéshez nem mellékelték a 7. cikk (7) bekezdésében vagy a
8. cikk (7) bekezdésében említett dokumentumokat, vagy e
dokumentumok nem felelnek meg az alkalmazandó követel
ményeknek.
(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a felvonó használatának korlátozására vagy
betiltására, vagy a felvonó visszahívására, a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések forgalmazásának korlátozására vagy
megtiltására, vagy biztosítja azok visszahívását vagy forgalomból
történő kivonását.
VI. FEJEZET
BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS, ÁTMENETI ÉS VÉGLEGES RENDELKE
ZÉSEK

42. cikk
Bizottsági eljárás

Az alaki megfelelés hiánya

(1)
A Bizottságot a felvonókkal foglalkozó bizottság segíti.
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizott
ságnak minősül.

(1)
A 38. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen
irányelv19. cikkét megsértve tüntették fel;

(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

41. cikk
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(4)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak
5. cikkével.
(5)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott
konzultációt ír elő.
A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizs
gálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.
43. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek gazda
sági szereplők általi megsértése esetén alkalmazandó szankciók
szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy
biztosítsák e szabályok végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos
jogsértések esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglal
hatnak.
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pontjának, 3.3. pontjának, 4.2. pontjának, 7. pontjának, a
VIII. melléklet 3.c), e) és h) pontjának, valamint 4. pontjának,
a IX. melléklet 3.a)–d) pontjának, a X. melléklet 3.1.a), 3.1.e),
3.4. és 6 pontjának, a XI. melléklet 3.1.a), b), c) és e), 3.3.4. és
3.3.4. pontjának, 3.4., 3.5. pontjának, 5.b) és 6. pontjának, a
XII. melléklet 3.1.a), 3.3. és 6. pontjának megfeleljenek. Ezen
intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
Ezeket az intézkedéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.
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. E hivatkozás módját és a
nyilatkozat szövegét a tagállamok határozzák meg.
(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.
46. cikk

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Felülvizsgálat

44. cikk

(1)
A Bizottság 2018. április 19-ig jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtá
sáról és működéséről.

Átmeneti rendelkezések
A tagállamok nem akadályozzák meg a 95/16/EK irányelv
hatálya alá tartozó olyan felvonó üzembe helyezését, vagy felvo
nóhoz készült olyan biztonsági berendezés forgalmazását, amely
megfelel az említett irányelvnek, és már 2016. április 20. előtt
forgalomba hozták.
A 95/16/EK irányelv szerint bejelentett szervezetek által kibo
csátott tanúsítványok és határozatok ezen irányelv értelmében
érvényesek.
45. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok legkésőbb 2016. április 19-ig elfogadják és
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikk 4–21. pont
jának, a 7–14. cikk, a 17–18. cikknek, a 19. cikk (5) bekezdé
sének, a 20–44. cikknek, a 45. cikk (1) bekezdésének, a 47. és
48. cikknek, és a II. melléklet A. része f), k), l) és m) pontjának,
a II. melléklet B. része e), k), l) és m) pontjának, a IV. melléklet
A. része 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), 4.b)–e) és 5–9. pontjának, a IV.
melléklet B. része 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), 4.c)–e) pontjának, 6.
pontja 2., 3. és 4. bekezdésének és 7–10. pontjának, az V.
melléklet 3.2.b) pontjának, 5. és 6. pontjának, a VI. melléklet
3.1.a), b) és c) pontjának, 3.3. pontja 4–5. bekezdésének, 4.3.
pontjának, 7. pontjának, a VII. melléklet 3.1.a)–b), d), és f)

(2)

A jelentés az érdekeltekkel folytatott egyeztetésen alapul.

(3)
Amennyiben szükséges, a jelentéshez az ezen irányelv
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot is csatolni kell.
47. cikk
Hatályon kívül helyezés
A XIII. melléklet A. részében feltüntetett jogi aktusokkal módo
sított 95/16/EK irányelv 2016. április 20-án hatályát veszti, a
XIII. melléklet B. részében meghatározott, az irányelv nemzeti
jogba való átültetésére és az irányelvek alkalmazására vonatkozó
határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme
nélkül.
A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre
az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a XIV. mellék
letben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.
48. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihir
detését követő huszadik napon lép hatályba.
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A következő cikkeket, illetve mellékleteket 2016. április 19-től kell alkalmazni: az 1. cikk, a 2. cikk 1–4.
pontja, a 3–6. cikk, a 15–16. cikk, a 19. cikk (1)–(4) bekezdése, a 44. cikk, a 45. cikk (2) bekezdése és a
49. cikk, az I. melléklet, a II. melléklet A. részének a)–e) és g)–j) pontja, a II. melléklet B. részének a), c), d) és
f)–j) pontja, a III. melléklet, a IV. melléklet A. részének 1., 2.a)–d), 3.a) és b), e), g) és h) pontja, valamint 4.a)
és 10. pontja, a IV. melléklet B. részének 1., 2.a)–d), 3.a), b), d), 3.f), g), i) és j) pontja, 4.a) és b) pontja, 6.
pontjának 1. bekezdése, 11. pontja, az V. melléklet 1–3.1. pontja, 3.2.a) és 3.3–4. pontja, a VI. melléklet 1.
és2., 3.1.d)–f), 3.2. pontja, 3.3. pontjának: 1–3. bekezdése, 3.4–4.2. és 6. pontja, a VII. melléklet 1. és 2.,
3.1.c), és e), 3.2., 3.4., 4.1., 4.3–6. pontja, a VIII. melléklet 1. és 2., 3.a), b), f), g), és i), valamint 6. pontja, a
IX. melléklet 1–2. és 4–6. pontja, a X. melléklet 1. és2., 3.1.b), c) és d), 3.2., 3.3., 4. és 5. pontja, a XI.
melléklet 1–2., 3.1.d), 3.2., 3.3.1., 4., 5.a), 5.c), 5.d) és 7. pontja, a XII. melléklet 1., 2., 3.1.b), c) és d), 3.2.,
3.4., 4. és 5. pontja.
49. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I. MELLÉKLET
ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK
1.

Az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összefüggő kötelezettségek csak abban az esetben
állnak fenn, ha az adott felvonónak vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezésnek az üzembe helyező vagy
a gyártó által tervezett rendeltetésszerű használata esetén fennáll az említett követelmények által érintett kockázat.

2.

Az irányelvben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények kényszerítő erővel bírnak. A
műszaki ismeretek adott fejlettségi fokán azonban a meghatározott célkitűzések teljes mértékben nem teljesíthetők.
Ilyen esetekben a felvonót vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezést oly módon kell tervezni és megépí
teni, hogy a lehető legnagyobb mértékben megközelítse az említett célkitűzéseket.

3.

A gyártó és az üzembe helyező köteles kockázatfelmérést végezni és azonosítani a termékük vonatkozásában
felmerülő valamennyi kockázatot; a tervezést és a beépítést a kockázatfelmérés figyelembevételével kell végezni.

1.

Általános áttekintés

1.1.

A 2006/42/EK irányelv alkalmazása
Amennyiben a vonatkozó kockázat fennáll, és azt ez a melléklet nem tárgyalja, a 2006/42/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (1) I. mellékletében foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket kell alkal
mazni. A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.1.2. pontjában foglalt alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelmények minden esetben alkalmazandók.

1.2.

Fülke
Minden felvonót fülkével kell ellátni. A fülkét úgy kell tervezni és kialakítani, hogy az az üzembe helyező által
megállapított maximális utaslétszámnak és névleges teherbírásnak megfelelő méretű és teherbírású legyen.
Személyszállításra tervezett felvonók esetében, amennyiben azt méretei lehetővé teszik, a fülkét szerkezetileg oly
módon kell tervezni és kialakítani, hogy ne akadályozza a fogyatékossággal élő személyeket a be- és kijutásban,
illetve a felvonó használatában, valamint, hogy lehetséges legyen a fogyatékossággal élők számára használatot
könnyítő, megfelelő átalakítás.

1.3.

Felfüggesztő és alátámasztó szerkezetek
A fülke felfüggesztő és/vagy alátámasztó szerkezeteit, azok tartozékait és csatlakozásait úgy kell megválasztani és
megtervezni, hogy biztosítsák az általános biztonság megfelelő szintjét, és minimálisra csökkentsék a fülke lezu
hanásának kockázatát, figyelembe véve a használat feltételeit, az alkalmazott anyagokat és a gyártási körülménye
ket.
Amennyiben a fülke felfüggesztése kötelekkel vagy láncokkal történik, legalább két, egymástól független kötelet
vagy láncot kell használni, mindegyiket a saját rögzítő rendszerével. E köteleken és láncokon nem lehet összekap
csolódás vagy toldás, kivéve, ahol ez a rögzítés vagy hurok képzése céljából szükséges.

1.4.

Terhelés ellenőrzése (beleértve a sebességtúllépést)

1.4.1. A felvonókat úgy kell megtervezni, gyártani és beszerelni, hogy megakadályozzák a normál indítást, ha a névleges
terhelést túllépik.
1.4.2. A felvonókat sebességhatárolóval kell felszerelni.
E követelmények nem vonatkoznak azokra a felvonókra, amelyeknél a meghajtórendszer kialakítása megaka
dályozza a sebességtúllépést.
1.4.3. A gyors felvonókra sebességellenőrző és sebességkorlátozó berendezést kell szerelni.
1.4.4. A hajtótárcsás felvonókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítsák a tárcsán lévő függesztőkötelek stabilitását.
1.5.

Gép

1.5.1. Minden személyszállító felvonónak saját felvonógépe kell, hogy legyen. E követelmény nem vonatkozik azokra a
felvonókra, amelyeknél az ellensúlyokat egy második fülke helyettesíti.
(1) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.
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1.5.2. Az üzembe helyezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a felvonógép és az ahhoz tartozó berendezések kizárólag
karbantartás és szükséghelyzet esetén legyenek megközelíthetőek.
1.6.

Kezelőelemek

1.6.1. A kíséret nélküli, fogyatékossággal élő személyek használatára szánt felvonók kezelőelemeit ennek megfelelően kell
megtervezni és elhelyezni.
1.6.2. A kezelőelemek funkcióját világosan jelezni kell.
1.6.3. Csoportba tartozó felvonók hívásáramkörei megoszthatók vagy összekapcsolhatók.
1.6.4. Az elektromos berendezéseket úgy kell beszerelni és csatlakoztatni, hogy:
a) a felvonóhoz közvetlenül nem kapcsolódó áramkörökkel ne lehessen összetéveszteni;
b) az áramellátást terhelés alatt lehessen kapcsolni;
c) a felvonó mozgása különálló elektromos biztonsági áramkörön lévő elektromos biztonsági berendezéstől
függjön;
d) az elektromos berendezés meghibásodása ne eredményezzen veszélyhelyzetet.
2.

A felvonófülkén kívüli személyeket veszélyeztető kockázatok

2.1.

A felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a tér, amelyben a fülke mozog, kizárólag karbantartás vagy
szükséghelyzet esetén legyen hozzáférhető. A felvonó normál használatát meg kell akadályozni, mielőtt egy
személy az említett térbe lép.

2.2.

A felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a fülke véghelyzeteiben megakadályozza az összenyomódás
veszélyét.
Ez a véghelyzetek mögötti szabad tér vagy védett tér kialakításával érhető el.
Különleges esetekben, ahol ez a megoldás nem kivitelezhető, különösen meglévő épületek esetében, más módon is
biztosítható e kockázat elkerülése, a tagállamok előzetes hozzájárulásának lehetőségével.

2.3.

A fülke be- és kilépőszintjét a tervezett használati körülményeknek megfelelő mechanikus ellenállással rendelkező
aknaajtókkal kell felszerelni.
A normál üzemelés mellett reteszelőberendezésnek kell megakadályoznia:
a) a fülke induló mozgását, szándékos vagy nem szándékos indítás esetén egyaránt, kivéve, hacsak minden
aknaajtó be és le nem záródott;
b) az aknaajtó kinyílását, amikor a fülke még mozgásban van, és ha még nem érte el az előírt szintet.
Meghatározott zónákban mindazonáltal megengedett a nyitott ajtó melletti szintbeállító mozgás, ha a szintbeállító
sebesség korlátozva van.

3.

A felvonófülkében lévő személyeket veszélyeztető kockázatok

3.1.

A felvonófülkéket, a szellőzőnyílások kivételével tömör falakkal, padlóval és tetővel, valamint tömör ajtókkal kell
körülzárni. Az ajtókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a 2.3. pontban említett szintbeálló mozgások
kivételével, a fülke csak csukott ajtók mellett jöhessen mozgásba, illetve megálljon, ha az ajtók nyitva vannak.
A fülkeajtóknak csukva és reteszelve kell maradniuk, ha a felvonó két szint között megáll, és a fülke és az akna
között fennáll a leesés veszélye, vagy ha nincs akna.
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A felvonónak rendelkeznie kell olyan készülékekkel, amelyek áramkimaradás vagy a berendezések meghibásodása
esetén megakadályozzák a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását.
A felvonófülke lezuhanását megakadályozó készülék független legyen a felvonófülke felfüggesztésére szolgáló
berendezéstől.
E készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az üzembe helyező által tervezett névleges terhelés és maximális
sebesség mellett megállítsa a felvonófülkét. A készülék által előidézett bármilyen megállás vagy lassítás, a terhelési
feltételektől függetlenül nem okozhat sérülést az utasok számára.

3.3.

Az akna alja és a felvonófülke padlója közé ütközőket kell szerelni.
Ebben az esetben a 2.2. pontban említett szabad teret a teljesen összenyomott ütközők mellett kell mérni.
E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, amelyekben a felvonófülke a meghajtórendszer kialakítása
folytán nem tud a 2.2. pontban említett szabad térbe hatolni.

3.4.

A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ne lehessen mozgásba hozni azokat, ha a 3.2. pontban előírt
készülék nincs működőképes állapotban.

4.

Egyéb kockázatok

4.1.

A gépi mozgatású aknaajtókat és a fülkeajtókat vagy mindkét ajtót olyan készülékkel kell felszerelni, amely annak
mozgása közben megakadályozza az összenyomódás veszélyét.

4.2.

Az épület tűzvédelmében szerepet játszó aknaajtóknak, beleértve az üvegezett részekkel rendelkezőket is, tűzzel
szemben megfelelően ellenállónak, azaz megfelelő tűzállóságúnak kell lenniük, illetve megfelelő lángállósági
(lángok feltartóztatása) és hőáteresztő (hősugárzás) tulajdonsággal kell rendelkezniük.

4.3.

Az ellensúlyokat úgy kell beépíteni, hogy ne ütközhessenek a fülkével, illetve arra ne eshessenek rá.

4.4.

A felvonókat olyan eszközökkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a fülkében rekedt utasok kiszabadítását és
kimenekítését.

4.5.

A felvonófülkéket olyan kétirányú kommunikációs eszközzel kell felszerelni, amely lehetővé teszi a mentőszolgá
lattal való állandó kapcsolattartást.

4.6.

A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ha a felvonógép hőmérséklete meghaladja az üzembe
helyező által megállapított maximális értéket, a folyamatban lévő menetet még befejezze, de új menetparancsot
már ne fogadjon el.

4.7.

A felvonófülkéket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az utasok számára még elhúzódó leállás esetén is
megfelelő szellőzést biztosítson.

4.8.

Használat során, illetve nyitott ajtó esetén a felvonófülkét megfelelően ki kell világítani; ezenkívül vészvilágítással is
el kell látni.

4.9.

A 4.5. pontban említett kommunikációs eszközt és a 4.8. pontban említett vészvilágítást úgy kell megtervezni és
beszerelni, hogy még a szokásos áramellátás nélkül is működjön. Működési időtartamuk olyan hosszú legyen, hogy
a mentés normális lebonyolítását lehetővé tegye.

4.10. A felvonók tűz esetén is használható vezérlő áramköreit úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy megakadályozzák
a felvonók bizonyos szinteken történő megállását, és lehetővé tegyék a felvonónak a mentőcsoport általi elsődleges
irányítását.
5.

Jelölés

5.1.

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.7.3. pontja szerinti, a gépekre vonatkozóan előírt alapvető adatok
feltűntetésén túlmenően, minden fülkében, jól látható módon el kell helyezni egy táblát, amelyen világosan
feltüntetik a névleges terhelést kilogrammban és a szállítható utasok maximális számát.

5.2.

Ha a felvonót úgy tervezték, hogy a felvonófülkében rekedt utasok számára a menekülés külső segítség nélkül is
lehetséges, az erre vonatkozó utasításokat világosan és jól látható módon fel kell tüntetni a felvonófülkében.
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6.

Használati utasítás

6.1.

A III. mellékletben említett, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekhez használati utasítást kell mellékelni
annak érdekében, hogy a következőket hatékonyan és veszélytelenül végre lehessen hajtani:
a) összeszerelés;
b) bekötés;
c) beállítás;
d) karbantartás.

6.2.

Minden felvonóhoz használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításnak legalább a következő dokumen
tumokat kell tartalmaznia:
a) a normál használathoz szükséges és a 4.4. pontban említett karbantartásra, felülvizsgálatra, javításra, időszakos
ellenőrzésre és a mentési műveletek lebonyolítására vonatkozó terveket és rajzokat tartalmazó használati
utasítás;
b) egy olyan gépkönyv, amelybe a javításokat és, adott esetben, az időszakos ellenőrzéseket lehet bejegyezni.
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II. MELLÉKLET
A. A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
TARTALMA
A felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
a) a gyártó cégneve és címe;
b) adott esetben a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
c) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés leírása, típus- vagy sorozatjegyei és esetleges sorozatszáma; a leírás képet
is tartalmazhat, amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához erre szükség van;
d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés biztonsági funkciója, ha ez a leírásból nem egyértelmű;
e) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási éve;
f)

minden vonatkozó rendelkezés, amelynek a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel;

g) nyilatkozat arról, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmo
nizációs jogszabálynak;
h) adott esetben az alkalmazott harmonizált szabvány(ok)ra való hivatkozás(ok);
i)

adott esetben a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseknek a IV. melléklet A. részében és a VI. mellékletben
meghatározott EU -típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma és a bejelentett
szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra történő hivatkozás;

j)

adott esetben a felvonókhoz készült biztonsági berendezések IX. mellékletben meghatározott, véletlenszerű ellen
őrzéssel történő típusmegfelelőségét végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

k) adott esetben a gyártó által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a VI., illetve VII. mellékletben meghatározott
megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;
l)

a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott személy neve és
beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;
n) aláírás.
B. A FELVONÓK EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATÁNAK TARTALMA
A felvonókra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatot az I. melléklet 6.2. pontjában említett használati utasítás nyelvén
kell elkészíteni, és a nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) az üzembe helyező cégneve és címe;
b) adott esetben a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
c) a felvonó megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei, sorozatszáma és a cím, ahol a felvonót beszerelték;
d) a felvonó beszerelési éve;
e) minden vonatkozó rendelkezés, amelyeknek a felvonó megfelel;
f)

nyilatkozat arról, hogy a felvonó megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak;

g) adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás(ok);
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h) adott esetben a felvonóknak a IV. melléklet B. részében meghatározott EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet
neve, címe és azonosítási száma és a bejelentett szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra való
hivatkozás;
i)

adott esetben a felvonók VIII. mellékletben meghatározott egyedi vizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és
azonosítási száma;

j)

adott esetben a felvonók V. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és
azonosítási száma;

k) adott esetben a felvonó üzembe helyezője által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a X., XI., illetve a XII.
mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe
és azonosítási száma;
l)

az üzembe helyező vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott személy neve és
beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;
n) aláírás.
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III. MELLÉKLET
A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK JEGYZÉKE
1. Az aknaajtók reteszelésére szolgáló készülékek.
2. Az I. melléklet 3.2. pontjában említett, a lezuhanást megakadályozó készülékek, amelyek megakadályozzák a felvo
nófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását.
3. Sebességhatároló készülékek.
4. a) Energiatároló ütközők:
i. nem lineáris; vagy
ii. visszafutás-csillapítással.
b) Energiafelemésztő ütközők.
5. A hidraulika munkahengerek csatlakozóihoz illesztett biztonsági készülékek, amennyiben ezeket alkalmazzák a lezu
hanás megakadályozására szolgáló készülékként.
6. Elektronikus elemeket tartalmazó, biztonsági áramkörként alkalmazott elektromos biztonsági készülékek.
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IV. MELLÉKLET
FELVONÓK ÉS FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK EU-TÍPUSVIZSGÁLATA
(B. modul)
A. A felvonókhoz készült biztonsági berendezések eu-típusvizsgálata
1. Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a bejelentett szervezet megvizsgálja a
felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezését, és megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, hogy a
felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezése eleget tesz az I. melléklet alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeinek, és a felvonóba megfelelően beépítve lehetővé teszi, hogy a felvonó eleget tegyen e
követelményeinek.
2. Az EU-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania az általa
választott egyetlen bejelentett szervezethez.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is,
valamint a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási helye;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció;
d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusmintája vagy annak a helynek az adatai, ahol az megvizsgálható.
A bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet, ha ez a vizsgálati program végrehajtásához szükséges;
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizo
nyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia – ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki
előírást –, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az
alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a
gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal
összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.
3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a felvonókhoz készült biztonsági alkatrész
eleget tesz-e az 1. pontban említett feltételeknek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értéke
lését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából
szükséges mértékben – ismerteti a felvonókhoz készült biztonsági berendezés tervét, gyártását és működését.
A műszaki dokumentáció – adott esetben – az alábbiakat tartalmazza:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés általános leírása, beleértve az alkalmazhatósági határokat (különösen
a sebesség, a terhelés és a villamos feszültség lehetséges határait) és körülményeket (különösen a robbanásveszélyes
környezetet és az időjárásnak való kitettséget);
b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonókhoz készült biztonsági berendezés működésének megértéséhez
szükséges magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkal
mazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket annak érdekében alkalmaztak, hogy a felvonókhoz készült
biztonsági berendezés teljesítse az 1. pontban említett feltételeket, ideértve az egyéb vonatkozó műszaki előírások
listáját is. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
f) a vizsgálati jelentések;
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g) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések használati utasításának egy példánya;
h) a gyártási fázisban hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a felvonókhoz készült, sorozatgyártott bizton
sági berendezések megegyeznek a vizsgált, felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel.
4. A bejelentett szervezet:
a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja a
műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot;
b) megállapodik a kérelmezővel a vizsgálatok és a tesztek elvégzésének helyszínéről;
c) ellenőrzi, hogy a mintadarabo(ka)t a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja a vonat
kozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az
elemeket, amelyeket az egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;
d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy
döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, azokat megfelelően alkalmazta-e;
e) elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a vonatkozó
harmonizált szabványok előírásait alkalmazták, az egyéb vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó gyártó által
elfogadott megoldások lehetővé teszik-e, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés teljesítse az 1.
pontban említett feltételeket.
A bejelentett szervezet elkészíti az elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés
– részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.
5. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek, a
bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártónak. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és
címét, az EU-típusvizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit és a jóváhagyott típus azonosítá
sához szükséges adatokat.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján értékelni
lehet, hogy a felvonókhoz gyártott biztonsági berendezések megfelelnek-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek
lehetővé teszik az üzem közbeni ellenőrzést.
Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa nem tesz eleget az 1. pontban említett feltételeknek,
a bejelentett szervezet elutasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indoklása mellett
tájékoztatja erről a kérelmezőt.
A bejelentett szervezet a tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a
tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a műszaki dokumentáció és az értékelő jelentés egy példányát.
6. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt
jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem tesz eleget az 1. pontban említett feltételeknek, és
meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoz
tatja erről a gyártót.
7. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a felvonókhoz készült biztonsági berendezés
1. pontban említett feltételeknek való megfelelését vagy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.
A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy az EUtípusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy tesztekre van szükség.
Ha a bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki,
vagy új EU-típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.
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8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő hatósága
rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések
jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa elutasított, visszavont, felfüggesztett
vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá – kérésre – az általa
kiadott ilyen tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
9. A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet – kérésre – megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítvá
nyok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a
bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy példányát.
10. A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé teszi a
nemzeti hatóságok számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványok, a tanúsítványok mellékleteinek és kiegészítéseinek
egy példányát, valamint a műszaki dokumentációt.
11. Meghatalmazott képviselő
A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 2. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 10.
pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.
B.

Felvonók EU-típusvizsgálata

1. Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a bejelentett szervezet megvizsgálja a
típusminta-felvonó vagy egy olyan felvonó műszaki tervezését, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik
kiterjeszteni vagy változtatni, és meggyőződik arról és hitelesíti azt, hogy a típusminta-felvonó vagy a felvonó
műszaki tervezése megfelel az I. melléklet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.
A felvonók EU-típusvizsgálata egy teljes felvonó mintadarabjának vizsgálatát foglalja magában.
2. Az EU-típusvizsgálat iránti kérelmet az üzembe helyezőnek vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania az
általa választott egyetlen bejelentett szervezethez.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) az üzembe helyező neve és címe; illetve, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és
címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció;
d) annak a helynek az adatai, ahol a mintafelvonó megvizsgálható. A vizsgálatra bemutatott mintafelvonónak
tartalmaznia kell a csatlakozóelemeket, és legalább három szintet kell szolgálnia (felső, középső és alsó);
e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizo
nyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia – ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki
leírást –, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az
alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell az üzembe helyező megfelelő laboratóriu
mában vagy a nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb vonatkozó műszaki
előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.
3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a felvonó megfelel-e az I. mellékletben
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
A műszaki dokumentáció – adott esetben – az alábbiakat tartalmazza:
a) a típusminta-felvonó leírása, amely világosan megadja a típusminta-felvonó minden megengedett változatát;
b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;
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c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények jegyzéke;
e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkal
mazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is
ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell
tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
f) a felvonóba beépített, felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-megfelelőségi nyilatkozatának egy példá
nya;
g) az üzembe helyező által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
h) a vizsgálati jelentések;
i) az I. melléklet 6.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;
j) a beszerelési fázisban annak érdekében hozott intézkedések, hogy a sorozatgyártott felvonó megfeleljen az I.
mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
4. A bejelentett szervezet:
a) megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékokat a típusminta-felvonó vagy egy olyan
felvonó műszaki tervezésének értékelése céljából, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik kiterjeszteni
vagy változtatni;
b) megállapodik az üzembe helyezővel a vizsgálatok és a tesztek elvégzésének helyszínéről;
c) ellenőrzi, hogy a mintafelvonót a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja a vonatkozó
harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az eleme
ket, amelyeket egyéb vonatkozó műszaki előírások alkalmazásával terveztek;
d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol az üzembe
helyező úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, azokat megfelelően alkal
mazta-e;
e) elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem
a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő előírásokat alkalmazták, az egyéb vonatkozó műszaki előírá
sokat alkalmazó üzembe helyező által elfogadott megoldások teljesítik-e ezen irányelv megfelelő alapvető egész
ségvédelmi és biztonsági követelményeit.
5. A bejelentett szervezet elkészíti az elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e
jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag az üzembe helyező hozzájárulásával teszi közzé.
6. Amennyiben a típus teljesíti az I. mellékletben megállapított, az érintett felvonóra vonatkozó alapvető egészségvé
delmi és biztonsági követelményeket, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt ad ki az üzembe helye
zőnek. E tanúsítvány tartalmazza az üzembe helyező nevét és címét, az EU-típusvizsgálat eredményét, a tanúsítvány
érvényességének feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján az átvételi
ellenőrzés során értékelni lehet, hogy a felvonók megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak.
Amennyiben a típus nem felel meg az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követel
ményeknek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes
indokolása mellett tájékoztatja erről az üzembe helyezőt.
A bejelentett szervezet az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi az EU-típusvizsgálati
tanúsítvány, a tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a műszaki dokumentáció és az értékelő jelentés egy
példányát.
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7. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt
jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem felel meg az I. mellékletben megállapított alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizs
gálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről az üzembe helyezőt.
8. Az üzembe helyező értesíti a bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus – ezen belül az eredeti műszaki dokumen
tációban nem meghatározott változatok – minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a felvonó I. mellék
letben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését, vagy az EU-típus
vizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.
A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell az üzembe helyezőt arról, hogy
az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy tesztekre van
szükség. Ha a bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést
bocsáthat ki, vagy új EU-típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.
9. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő hatósága
rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések
jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa elutasított, visszavont, felfüggesz
tett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá – kérés esetén – a
kibocsátott tanúsítványokról és kiegészítésekről.
10. A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet – kérésre – megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítvá
nyok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a
bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy példányát.
11. Az üzembe helyező a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok
számára az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, – ideértve annak mellékleteit és módosításait – egy példányát a műszaki
dokumentációval együtt.
12. Meghatalmazott képviselő
Az üzembe helyező meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 2. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 8. és a
11. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.
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V. MELLÉKLET
FELVONÓK ÁTVÉTELI ELLENŐRZÉSE
1.

Az átvételi ellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet megbizonyosodik
arról és hitelesíti azt, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező vagy jóváhagyott teljes minőségi rendszer
szerint tervezett és gyártott felvonó megfelel az irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeinek.

2.

Az üzembe helyező kötelezettségei
Az üzembe helyező meghoz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az üzembe helyezett felvonó
megfeleljen az alkalmazandó, az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeknek és a következők egyikének:
a) EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típus;
b) a XI. mellékletnek megfelelően minőségi rendszer és – amennyiben a terv nem felel meg teljes mértékben a
harmonizált szabványoknak – az EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és gyártott felvonó.

3.

Átvételi ellenőrzés
Az üzembe helyező által megjelölt bejelentett szervezet elvégzi a forgalomba hozatal előtt álló felvonó átvételi
ellenőrzését, hogy ellenőrizze, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatározott alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

3.1. Az üzembe helyező átvételi ellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szerve
zethez, és a következő dokumentumokat bocsátja a bejelentett szervezet rendelkezésére:
a) a felvonó teljes tervdokumentációja;
b) az átvételi ellenőrzéshez szükséges tervek és kapcsolási rajzok, különösen a vezérlő áramkörök kapcsolási rajzai;
c) az I. melléklet 6.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;
d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
A bejelentett szervezet nem igényelhet olyan részletes terveket vagy pontos adatokat, amelyek nem szükségesek a
felvonó megfelelésének megállapításához.
Az említett vonatkozó harmonizált szabvány(ok) által előírt vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat és
ellenőrzéseket kell elvégezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az I. mellék
letben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
3.2. A vizsgálatok legalább a következők egyikét foglalják magukban:
a) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a felvonó megfelel-e a IV. melléklet
B. része szerint EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak;
b) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a felvonó megfelel-e a XI. mellék
letnek megfelelően minőségi rendszer szerint és – amennyiben a terv nem felel meg teljes mértékben a harmo
nizált szabványoknak – az EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és gyártott felvonónak.
3.3. A felvonók ellenőrzése legalább a következőket foglalja magában:
a) a felvonó működtetése terhelés nélkül és maximális terheléssel a biztonsági berendezések megfelelő beszerelésének
és működésének biztosítására (végálláskapcsolók, reteszelések stb.);
b) a felvonó működtetése maximális terhelésnél és terhelés nélkül annak biztosítására, hogy a biztonsági berende
zések áramkimaradás esetén is megfelelően működjenek;
c) statikai vizsgálat a névleges terhelés 1,25-szeresének megfelelő terheléssel.
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Névleges terhelésnek az tekintendő, amelyet az I. melléklet 5. pontja említ.
Az említett ellenőrzések elvégzése után a bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy nem történt-e olyan deformáció vagy
sérülés, amely hátrányosan befolyásolhatja a felvonó használatát.
4.

Ha a felvonó eleget tesz az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a
bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a 18. és 19. cikk szerinti CE-jelölés mellé, és
kiadja az átvételi ellenőrzési tanúsítványt, amely leírja az elvégzett vizsgálatokat és ellenőrzéseket.
A bejelentett szervezet kitölti az I. melléklet 6.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.
Ha a bejelentett szervezet megtagadja az átvételi ellenőrzési tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia kell, és
meg kell adnia, hogy melyek az elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Amennyiben az üzembe helyező újabb
átvételi ellenőrzés iránti kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell megtennie.

5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. Az üzembe helyező minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel ezen irányelv alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelős
ségére – annak azonosítási számát a CE-jelölés mellett.
5.2. Az üzembe helyező minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és erről, illetve az
átvételi ellenőrzési tanúsítványról megőriz egy másolatot a nemzeti hatóságok számára a felvonó forgalomba
hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáfér
hetővé kell tenni.
6.

A Bizottság és a tagállamok – kérésre – megkaphatják az átvételi ellenőrzési tanúsítvány egy példányát.

7.

Meghatalmazott képviselő
Az üzembe helyezőnek a 3.1. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatal
mazásban.
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VI. MELLÉKLET
TERMÉKMINŐSÉG-BIZTOSÍTÁSON

ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG FELVONÓKHOZ
BERENDEZÉSEK VONATKOZÁSÁBAN

KÉSZÜLT

BIZTONSÁGI

(E. modul)
1.

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések termékminőség-biztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelő
ségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet értékeli a gyártó minőségügyi rendszerét annak
érdekében, hogy biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket az EU-típusvizsgálati tanúsít
ványban leírt típusnak megfelelően gyártsák és nyomon kövessék, az alkatrészek megfeleljenek az I. melléklet szerint
alkalmazandó követelményeknek, és megfelelő beszerelés esetén, lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az
említett követelményeknek.

2.

A gyártó kötelezettségei
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig az 4. pontban meghatározott
módon felügyelik.

3.

Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt
be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára sor
kerül;
d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
e) a minőségügyi rendszerre vonatkozó dokumentáció;
f) a jóváhagyott, felvonókhoz készült biztonsági berendezések műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati
tanúsítvány egy példánya.
3.2. A minőségügyi rendszer keretében minden felvonókhoz készült biztonsági berendezést meg kell vizsgálni, és el kell
végezni a vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgála
tokat annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen az 1. pontban említett feltételeknek. A gyártó által alkalmazott
összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és
utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minő
ségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.
Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések;
b) a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolat felelőssége és hatásköre;
c) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök; és
e) minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási rendszer
megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait
teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelmé
nyeknek való megfelelést.
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A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az I. mellékletben
megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő szemlére is.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont f) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdeké
ben, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az
ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonókhoz készült biztonsági berendezések e követelmé
nyeknek való megfelelését.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő kötelezettségeit,
továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minő
ségügyi rendszer tervezett változásáról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított termék minőségügyi rendszer
a továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségügyi rendszerből
eredő kötelezettségeit.
4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet arra a telephelyre, ahol az átvételi ellenőrzésre, tesz
telésre és tárolásra sor került, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártó azon telephelyén, ahol a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és tesztelésére sor kerül.
E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minő
ségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A bejelentett szervezet a gyártónak látogatási jelentést
ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.
5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen elhelyezi a CE-jelölést és – a 3.1. pontban
említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz az 1. pontban
említett feltételeknek.
5.2. A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és
annak egy példányát a felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a felvonókhoz készült biztonsági
berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.
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A gyártónak a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba helyezése után legalább 10 éven át a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont f) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
b) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;
c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5. pont harmadik bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett
határozatok és jelentések.

7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváha
gyás kiadásáról vagy visszavonásáról hozott határozatokról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre –
bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő
korlátozásáról hozott határozatok jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer
jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó határozatokról, továbbá kérésre az általa
kiadott jóváhagyó határozatokról.
A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi
rendszert jóváhagyó határozat(ok) másolatát.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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VII. MELLÉKLET
TELJES

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON

ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG FELVONÓKHOZ
BERENDEZÉSEK VONATKOZÁSÁBAN

KÉSZÜLT

BIZTONSÁGI

(H. modul)
1.

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések minőségbiztosításán alapuló megfelelősége az a megfelelőségértéke
lési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet a gyártó teljes minőségügyi rendszerét értékeli annak érdekében, hogy
biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket úgy tervezzék, gyártsák, ellenőrizzék és teszteljék,
hogy az alkatrészek eleget tegyenek az I. melléklet alkalmazandó követelményeinek, és megfelelő beszerelés esetén,
lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

2.

A gyártó kötelezettségei
A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott teljes minőségügyi rendszert működtet a felvonókhoz
készült biztonsági berendezések tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig az
4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3.

Minőségügyi Rendszer

3.1. A gyártó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett
szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;
b) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket tervezik, gyártják, vizsgálják és
tesztelik;
c) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezések mindegyik kategóriájának egy-egy modelljére vonat
kozó, a IV. melléklet A. részének 3. pontjában leírt műszaki dokumentáció;
e) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
f) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.
3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a felvonókhoz készülő biztonsági berendezések megfelelnek az 1.
pontban említett feltételeknek. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett
és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségügyi
rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások
következetes értelmezését.
Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségügyi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és a termékminőséggel kapcso
latos felelőssége és hatásköre;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az alkalmazandó szabványokat, és – amennyiben a vonat
kozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák vagy nem teljes körűen alkalmazzák – azon eszközök –
ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki leírást –, amelyeket az 1. pontban említett feltételek teljesítésére
használnak;
c) a tervezés-ellenőrzési és –igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a felvonókhoz
készülő biztonsági berendezések tervezése során alkalmaznak;
d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;
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f) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések;
g) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének figyelemmel
kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi
rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében, és ismeri az I. mellékletben
megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telep
helyén tett értékelő látogatás.
Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak
ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatározott
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, és el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat,
hogy biztosíthassa a felvonókhoz készült biztonsági berendezés e követelményeknek való megfelelését.
A gyártót és adott esetben a meghatalmazott képviselőjét értesítik a döntésről. Az értesítés tartalmazza az audit
következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő kötelezettségeit,
továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségügyi rendszer
bármilyen tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi rendszer a
továbbiakban is eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott érté
kelési határozatot.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rend
szerből eredő kötelezettségeit.
4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a tervezés, a gyártás, az ellenőrzés és a tesztelés,
valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következő
ket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint az elemzések, számítá
sok, vizsgálatok eredményei;
c) a gyártott felvonóbiztonsági berendezések műszaki dokumentációja;
d) a minőségügyi rendszer gyártási részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési jegyzőkönyvek
és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségügyi rendszer helyes működésének
ellenőrzése érdekében. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha vizsgálatokra
került sor, vizsgálati jelentést is készít.
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CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE-jelölést és – az 3.1. pontban
említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz az 1. pontban
említett feltételeknek.
5.2. A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és
annak egy példányát a felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a felvonókhoz készült biztonsági
berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.
6.

A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatala után 10 éven át a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.5. pont első bekezdésében említett módosításra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5. pont harmadik bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett
határozatok és jelentések.

7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóvá
hagyás kiadásáról vagy visszavonásáról hozott határozatokról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre –
bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő
korlátozásáról hozott határozatok jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer
jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó határozatokról, továbbá kérésre az általa
kiadott jóváhagyó határozatokról.
A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi
rendszert jóváhagyó határozat(ok) másolatát.
A bejelentett szervezet a határozat kiadásától számított 15 évig megőrzi a jóváhagyó határozat(ok), a határozat
mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., a 3,5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére
eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.
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VIII. MELLÉKLET
A FELVONÓKRA VONATKOZÓ EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
(G. modul)
1.

Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet
értékeli, hogy egy felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek.

2.

Az üzembe helyező kötelezettségei

2.1. Az üzembe helyező minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak
felügyelete biztosítsa, hogy a felvonó megfeleljen az I. mellékletben megállapított, alkalmazandó alapvető egészség
védelmi és biztonsági követelményeknek.
2.2. Az üzembe helyező az egyedi vizsgálat elvégzését egyetlen általa választott bejelentett szervezetnél kérelmezi.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) az üzembe helyező neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és
címe is;
b) a felvonó beépítésének helyszíne;
c) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
d) a műszaki dokumentáció.
3.

A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak értékelésére, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó,
az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
A műszaki dokumentációnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
a) a felvonó leírása;
b) tervezési és gyártási rajzok és tervrajzok;
c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;
d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények listája;
e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem
alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is
ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tünteti,
hogy mely részeket alkalmazták;
f) a felvonóba beépített biztonsági berendezések EU-típusvizsgálati tanúsítványainak egy példánya;
g) az üzembe helyező által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;
h) vizsgálati jelentések;
i) az I. melléklet 6.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya.

4.

Ellenőrzés
Az üzembe helyező által választott bejelentett szervezet megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a felvonót, és
elvégzi a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat, annak
ellenőrzése érdekében, hogy a felvonó megfeleljen az I. mellékletben megállapított, alkalmazandó alapvető egészség
védelmi és biztonsági követelményeknek. A vizsgálatok legalább az V. melléklet 3.3. pontjában említett vizsgálatokat
foglalják magukban.
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Amennyiben a felvonó megfelel az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeknek, a bejelentett szervezet kiadja az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt.
A bejelentett szervezet kitölti az I. melléklet 6.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.
Ha a bejelentett szervezet megtagadja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia kell, és meg
kell adnia, hogy melyek az elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Ha az üzembe helyező újabb egyedi
termékellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell megtennie.
A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a megfelelőségi tanúsítvány
másolatát.
5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. Az üzembe helyező minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel ezen irányelv alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a 2.2. pontban említett bejelentett szervezet felelős
ségére – annak azonosítási számát a CE-jelölés mellett.
5.2. Az üzembe helyező minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy
példányát megőrzi a nemzeti hatóságok számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
6.

Az üzembe helyező a felvonó forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig a nemzeti hatóságok számára
megőrzi a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány egy példányát.

7.

Meghatalmazott képviselő
Az üzembe helyezőnek a 2.2. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatal
mazásban.
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IX. MELLÉKLET
TÍPUSMEGFELELŐSÉG VÉLETLENSZERŰ ELLENŐRZÉSSEL FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
VONATKOZÁSÁBAN
(C 2. modul)
1.

A véletlenszerű ellenőrzéssel történő típusmegfelelőségi vizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része,
amellyel a bejelentett szervezet értékeli a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket annak érdekében, hogy
biztosítsa, hogy azok megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, kielégítsék az I.
melléklet értelmében alkalmazandó követelményeket, és helyes beszerelés esetén lehetővé tegyék, hogy a felvonó
megfeleljen az említett követelményeknek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak felügyelete
biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfeleljenek az 1. pontban említett feltételeknek.

3.

A gyártó véletlenszerű ellenőrzésre vonatkozó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a gyártott felvonóbiztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;
d) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből mintát lehet venni.

4.

A bejelentett szervezet köteles elvégezni vagy elvégeztetni a biztonsági berendezések változó időközönként történő
ellenőrzését. A bejelentett szervezet az általa a végleges, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből a helyszínen
vett megfelelő mintát megvizsgálja, és a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített és/vagy azokkal egyen
értékű – egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott –, megfelelő vizsgálatokat végez annak ellenőrzése
érdekében, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel-e az 1. pontban említett feltételeknek. Abban
az esetben, ha egy vagy több ellenőrzött, felvonóhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg, a bejelentett
szervezetnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.
A felvonókhoz készült biztonsági berendezések ellenőrzésénél figyelembe veendő szempontokat az eljárásért felelős
összes bejelentett szervezet közötti együttes megállapodással kell meghatározni, figyelembe véve a felvonókhoz
készült biztonsági berendezések lényeges tulajdonságait.
A bejelentett szervezet típusmegfelelőségi tanúsítványt ad ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan.
A bejelentett szervezett – kérésre – a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a típusmegfelelőségi tanú
sítvány másolatát.

5.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE-jelölést és – az 3. pontban
említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz az 1. pontban
említett feltételeknek.
5.2. A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és
annak egy példányát a felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a felvonókhoz készült biztonsági
berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.
6.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők,
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártók 2.
pontban említett kötelezettségeit.
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X. MELLÉKLET
TERMÉKMINŐSÉG-BIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG FELVONÓK VONATKOZÁSÁBAN
(E. modul)
1.

A termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a
bejelentett szervezet értékeli az üzembe helyező termékminőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy biztosítsa,
hogy a felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak vagy egy, a XI.
mellékletnek megfelelően jóváhagyott minőségügyi rendszer keretében tervezett és gyártott felvonónak, és megfelel
jenek az alkalmazandó, az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2.

Az üzembe helyező kötelezettségei
Az üzembe helyező a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonók
átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának céljából, az üzembe helyezőt pedig a 4. pontban meghatározott módon
felügyelik.

3.

Minőségügyi rendszer

3.1.

Az üzembe helyező az adott felvonókra vonatkozó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt
be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) az üzembe helyező neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve
és címe is;
b) az üzembe helyezett felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.

A minőségügyi rendszer keretében minden felvonót meg kell vizsgálni, és el kell végezni a vonatkozó harmonizált
szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat annak biztosítása érdekében,
hogy az megfeleljen az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeknek.
Az üzembe helyező által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten
kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer említett dokumentá
ciójának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes
értelmezését.
Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések;
b) a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;
c) azok az ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a forgalomba hozatal előtt végeznek el, köztük legalább az V.
melléklet 3.3. pontjában meghatározott vizsgálatok;
d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletére szolgáló eszközök;
e) minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések.

3.3.

A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási rendszer
megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait
teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelmé
nyeknek való megfelelést.
Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótech
nológia értékelésében és ismeri az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeket. Az ellenőrzés során értékelő szemlét kell tartani az üzembe helyező telephelyén és a szerelési helyszíneken.
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A döntésről tájékoztatni kell az üzembe helyezőt. Az értesítés tartalmazza az ellenőrzés következtetéseit és az
indokolással ellátott értékelési határozatot.
3.4.

Az üzembe helyező vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.4.1. Az üzembe helyező folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a rendszer
minden tervezett módosításáról.
3.4.2. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi rendszer a
továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.
Döntéséről értesíti az üzembe helyezőt, vagy adott esetben annak meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés
tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.
A bejelentett szervezet a 18. és 19. cikk szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE-jelölés mellé.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1.

A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy az üzembe helyező megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőség
ügyi rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2.

Az üzembe helyező értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet az üzembe helyezési, az ellenőrzési és
vizsgálati helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3.

A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy az üzembe helyező
fenntartsa és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad az üzembe helyezőnek.

4.4.

Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a felvonók beszerelésének helyszínein.
E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a
minőségügyi rendszer és a felvonó helyes működésének ellenőrzése érdekében. Az üzembe helyezőnek látogatási
jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5.

Az üzembe helyezőnek az utolsó felvonó forgalomba hozatala után tíz éven át kell megőriznie és a nemzeti
hatóságok rendelkezésére bocsátania a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.4.2. pont második bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett
határozatok és jelentések.

6.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóvá
hagyás kiadásáról vagy visszavonásáról hozott határozatokról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre –
bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő
korlátozásáról hozott határozatok jegyzékét.
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Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer
jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó határozatokról, továbbá kérésre az
általa kiadott jóváhagyó határozatokról.
A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi
rendszert jóváhagyó határozat(ok) másolatát.
7.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1.

Az üzembe helyező minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel ezen irányelv alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a 3,1. pontban említett bejelentett szervezet felelős
ségére – annak azonosítási számát a CE-jelölés mellett.

7.2.

Az üzembe helyező minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy
példányát megőrzi a nemzeti hatóságok számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

8.

Meghatalmazott képviselő
Az üzembe helyezőnek a 3.1., 3.4.1., 5. és 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelős
ségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek
a meghatalmazásban.
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XI. MELLÉKLET
TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG ÉS TERVVIZSGÁLAT FELVONÓK VONATKOZÁSÁBAN
(H1. modul)
1.

A felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata az a megfelelőségértékelési eljárás,
amellyel a bejelentett szervezet az üzembe helyező minőségügyi rendszerét és adott esetben a felvonók tervét
értékeli annak biztosítása érdekében, hogy a felvonók megfeleljenek az alkalmazandó, az I. mellékletben megálla
pított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2.

Az üzembe helyező kötelezettségei
Az üzembe helyező a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonók
tervezésének, gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiz
tosítása céljából, az üzembe helyezőt pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik. A felvonók műszaki
tervezésének megfelelőségét a 3.3. ponttal összhangban kell megvizsgálni.

3.

Minőségügyi rendszer

3.1.

Az üzembe helyező minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen
bejelentett szervezethez.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) az üzembe helyező neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve
és címe is;
b) minden lényeges információ a beszerelésre váró felvonókra vonatkozóan, különösen azon információk, amelyek
a felvonó tervezése és működése közötti kapcsolat egyértelműsítésére vonatkoznak;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) a IV. melléklet B. részének 3. pontjában leírt műszaki dokumentáció;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.

A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a felvonók megfelelnek az alkalmazandó, az I. mellékletben
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. Az üzembe helyező által elfogadott
minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek,
eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer e dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőség
ügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.
Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és termékminőséggel kapcsolatos
felelőssége és hatásköre;
b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az alkalmazandó szabványokat, és – amennyiben a vonat
kozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák teljes körűen – azon eszközök – ideértve az egyéb vonatkozó
műszaki leírásokat –, amelyeket az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelmények teljesítésére alkalmaznak;
c) a tervezés-ellenőrzési és –igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a felvonók terve
zése során alkalmaznak;
d) azok a vizsgálatok és tesztek, amelyeket az anyag-, alkatrész- és részegységszállítmányok átvételénél végeznek el;
e) az ezeknek megfelelő összeszerelési, beépítési, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és
rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;
f) azok a vizsgálatok és tesztek, amelyeket a beszerelés előtt (beszerelési körülmények ellenőrzése: akna, gépház
stb.), alatt és után végeznek (beleértve legalább az V. melléklet 3.3. pontjában meghatározott vizsgálatokat);
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g) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések;
h) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének figyelemmel
kísérésére szolgáló eszközök.
3.3.

Tervvizsgálat

3.3.1. Amennyiben a terv nem áll teljes összhangban a harmonizált szabványokkal, a bejelentett szervezetnek meg kell
győződnie arról, hogy a terv megfelel-e az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeknek, és ha igen, ki kell adnia az EU-tervvizsgálati tanúsítványt az üzembe helyező részére, megálla
pítva a tanúsítvány érvényességi korlátait, és megadva a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.
3.3.2. Amennyiben a terv nem felel meg az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeknek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az
elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről az üzembe helyezőt.
A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely
azt jelzi, hogy a jóváhagyott terv a továbbiakban esetleg nem felel meg az I. mellékletben megállapított alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizs
gálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről az üzembe helyezőt.
3.3.3. Az üzembe helyező értesíti az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet a jóváhagyott terv
minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a tervnek az I. mellékletben megállapított alapvető egészség
védelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen
módosítások az eredeti EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek az
EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezettől.
3.3.4. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kiadott vagy visszavont EU-tervvizsgálati
tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő ható
sága rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítvá
nyok és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa elutasított, visszavont, felfüg
gesztett vagy más módon korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá
kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-tervvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik másolata. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek másolatát.
3.3.5. Az üzembe helyező a felvonó forgalomba hozatalát követő 10 éven keresztül elérhetővé teszi a nemzeti hatóság
számára az EU-tervvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a
műszaki dokumentációt.
3.4.

A minőségügyi rendszer értékelése
A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi
rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótech
nológia értékelésében és ismeri az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeket. Az ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani az üzembe helyező telephelyén és a szerelési hely
színeken.
Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak
ellenőrzése érdekében, hogy az üzembe helyező képes-e meghatározni az alkalmazandó, az I. mellékletben
meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, és el tudja-e végezni az ahhoz szükséges
vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonó e követelményeknek való megfelelését.
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A döntésről értesíti az üzembe helyezőt, vagy adott esetben a meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza
az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.
3.5.

Az üzembe helyező vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
Az üzembe helyező folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a rendszer
minden tervezett módosításáról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított teljes minőségügyi
rendszer a továbbiakban is eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb vizsgálat szükséges.
Döntéséről értesíti az üzembe helyezőt, vagy adott esetben annak meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés
tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.
A bejelentett szervezet a 18. és 19. cikk szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE-jelölés mellé.

4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1.

A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy az üzembe helyező megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőség
ügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

Az üzembe helyező értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a tervezési, gyártási, összeszerelési, besze
relési, ellenőrzési és tesztelési, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges informá
ciót, különösen a következőket:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint az elemzések, számí
tások, tesztek eredményei;
c) a minőségügyi rendszer szállítmányok és beszerelés átvételére vonatkozó részében előirányzott minőségi nyil
vántartás, úgy mint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képe
sítéseiről szóló jelentések.

4.3.

A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az üzembe helyező
fenntartja és alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad az üzembe helyezőnek.

4.4.

Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet az üzembe helyező telephelyén vagy a felvonó
összeszerelésének helyszínén. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet
– vagy végeztethet – a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. Az üzembe helyezőnek
látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5.

Az üzembe helyező a felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.5. pont második bekezdésében említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5. pont negyedik bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett
határozatok és jelentések.

6.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváha
gyásokról vagy azok visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő hatósága
rendelkezésére bocsátja a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről
vagy más módon történő korlátozásáról hozott határozatok jegyzékét.
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Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer
jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó határozatokról, továbbá kérésre az
általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott határozatokról.
A bejelentett szervezet a határozat kiadásától számított 15 évig megőrzi a jóváhagyó határozat, a határozat
mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.
A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi
rendszert jóváhagyó határozat(ok) másolatát.
7.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1.

Az üzembe helyező minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel ezen irányelv alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a 3,1. pontban említett bejelentett szervezet felelős
ségére – annak azonosítási számát a CE-jelölés mellett.

7.2.

Az üzembe helyező minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy
példányát megőrzi a nemzeti hatóságok számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

8.

Meghatalmazott képviselő
Az üzembe helyezőnek a 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. és 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és
felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek
szerepelnek a meghatalmazásban.
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XII. MELLÉKLET
GYÁRTÁSMINŐSÉG-BIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG FELVONÓK VONATKOZÁSÁBAN
(D. modul)
1.

A felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része,
amellyel a bejelentett szervezet értékeli az üzembe helyező gyártásminőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy
biztosítsa, hogy az üzembe helyezett felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott
típusnak vagy egy, a XI. mellékletnek megfelelően jóváhagyott teljes minőségügyi rendszer keretében tervezett és
gyártott felvonónak, és megfeleljenek az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi
és biztonsági követelményeknek.

2.

AZ ÜZEMBE HELYEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI
Az üzembe helyező a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonók
gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiztosítása céljából,
az üzembe helyezőt pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3.

MINŐSÉGÜGYI RENDSZER

3.1.

Az üzembe helyező minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen
bejelentett szervezethez.
A kérelem a következőket tartalmazza:
a) az üzembe helyező neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve
és címe is;
b) az üzembe helyezendő felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;
c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;
e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2.

A minőségügyi rendszer biztosítja, hogy a felvonók eleget tesznek az alkalmazandó, az I. mellékletben meghatá
rozott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
Az üzembe helyező által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten
kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációjának
lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.
Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:
a) a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és
hatásköre;
b) a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket
alkalmazni fognak;
c) a beszerelés előtt, alatt és után végrehajtandó vizsgálatok és tesztek;
d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések;
e) az előírt termékminőség elérésének és a minőségügyi rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére
szolgáló eszközök.

3.3.

A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi
rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótech
nológia értékelésében és ismeri az I. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeket.
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Az ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani az üzembe helyező telephelyén és a szerelési helyszíneken.
A döntésről tájékoztatni kell az üzembe helyezőt. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az
indokolással ellátott értékelési határozatot.
3.4.

Az üzembe helyező vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből – annak jóváhagyott formájából – eredő
kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.4.1. Az üzembe helyező folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a rendszer
minden tervezett módosításáról.
3.4.2. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségügyi rendszer a
továbbiakban is eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.
Döntéséről értesíti az üzembe helyezőt, vagy adott esetben annak meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés
tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.
A bejelentett szervezet a 18. és 19. cikk szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE-jelölés mellé.
4.

A BEJELENTETT SZERVEZET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ FELÜGYELET

4.1.

A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy az üzembe helyező megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőség
ügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

Az üzembe helyező értékelés céljából hozzáférést biztosít a bejelentett szervezet részére a gyártási, összeszerelési,
beszerelési, ellenőrzési, tesztelési, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges infor
mációt, különösen a következők tekintetében:
a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;
b) a műszaki dokumentáció;
c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett
személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3.

A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az üzembe helyező
fenntartja és alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad az üzembe helyezőnek.

4.4.

Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet az üzembe helyezőnél. E látogatások alkalmával a
bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségügyi rendszer helyes
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet az üzembe helyezőnek látogatási jelentést ad, és ha
vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jelentést is.

5.

Az üzembe helyező a felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a nemzeti hatóságok rendelkezésére
bocsátja a következőket:
a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;
b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;
c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;
d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.4.2. pont második bekezdésében, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett
határozatok és jelentések.

6.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváha
gyásokról vagy azok visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő hatósága
rendelkezésére bocsátja a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről
vagy más módon történő korlátozásáról hozott határozatok jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer
jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó határozatokról, továbbá kérésre az
általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott határozatokról.
A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi
rendszert jóváhagyó határozat(ok) másolatát.
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7.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1.

Az üzembe helyező minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel ezen irányelv alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelős
ségére – annak azonosítási számát a CE-jelölés mellett.

7.2.

Az üzembe helyező minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy
példányát megőrzi a nemzeti hatóságok számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

8.

Meghatalmazott képviselő
Az üzembe helyezőnek a 3.1., 3.4.1, 5. és 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelős
ségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek
a meghatalmazásban.

L 96/303

L 96/304
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XIII. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája
(hivatkozás a 47. cikkben)
Az Európai Parlament és a Tanács 95/16/EK irányelve
(HL L 213., 1995.9.7., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK
rendelete

Csak az I. melléklet 10. pontja

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irány
elve

Csak a 24. cikk

(HL L 157., 2006.6.9., 24. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU
rendelete

Csak a 26. cikk (1) bekezdésének i) pontja

(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)
B. RÉSZ
A nemzeti jogba való átültetésre és az alkalmazásra előírt határidők
(hivatkozás a 45. cikkben)
Irányelv

Az átültetés határideje

Az alkalmazás kezdete

95/16/EK

1997. január 1.

1997. július 1.

2006/42/EK 24. cikk

2008. június 29.

2009. december 29.
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L 96/305

XIV. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
95/16/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

—

1. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés
1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

2. cikk, (6) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, az első albekezdés második, harmadik
és negyedik francia bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, az első albekezdés negyedik francia
bekezdése

2. cikk, (7) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, ötödik francia bekez
dés

2. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

16. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

16. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

—

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, első bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, második bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

—

—

7–14. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

14. cikk

6. cikk, (1) és (2) bekezdés

—

6. cikk, (3) és (4) bekezdés

42. cikk

7. cikk, (1) bekezdés első albekezdés

38. cikk (1) bekezdése

7. cikk (1) bekezdés második albekezdés

38. cikk (5) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés első albekezdés

39. cikk (3) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés
7. cikk (4) bekezdés

40. cikk (4) bekezdés
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8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

15. cikk

8. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont

—

8. cikk, (2) bekezdés

16. cikk

8. cikk (3) bekezdés első és harmadik francia bekezdés

17. cikk (2) bekezdés és 19. cikk (3) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés második francia bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

—

8. cikk (5) bekezdés

12. cikk

9. cikk (1) bekezdés

20. cikk

9. cikk (2) bekezdés
9. cikk (3) bekezdés

30. cikk (1) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

—

10. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

—

10. cikk (4) bekezdés a) pont

41. cikk (1) bekezdés a) pont

10. cikk, (4) bekezdés b) pont

—

11. cikk

—

—

43. cikk

12. cikk

—

13. cikk

—

14. cikk

—

15. cikk, (1) és (2) bekezdés

—

15. cikk, (3) bekezdés

45. cikk, (2) bekezdés

16. cikk

46. cikk

17. cikk

49. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet, A. rész

II. melléklet, A. rész

II. melléklet, B. rész

II. melléklet, B. rész

III. melléklet

18. cikk

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet, A. rész

IV. melléklet, A. rész

V. melléklet, B. rész

IV. melléklet, B. rész

VI. melléklet

V. melléklet

VII. melléklet

—

VIII. melléklet

VI. melléklet

IX. melléklet

VII. melléklet
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X. melléklet

VIII. melléklet

XI. melléklet

IX. melléklet

XII. melléklet

X. melléklet

XIII. melléklet

XI. melléklet

XIV. melléklet

XII. melléklet

—

XIII. melléklet

—

XIV. melléklet

L 96/308
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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L 96/309

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/34/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

referenciarendelkezéseket írt elő, amelyeket ágazati
jogszabályokban kívánatos alkalmazni annak érdekében,
hogy egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok felül
vizsgálatához és átdolgozásához. A 94/9/EK irányelvet
hozzá kell igazítani az említett határozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(4)

Ezen irányelv hatálya az uniós piacon újonnan forga
lomba hozott termékekre, azaz vagy valamely Unióban
letelepedett gyártó által készített új termékekre, vagy a
harmadik országból behozott (új vagy használt) termé
kekre terjed ki.

(5)

Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formá
jára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(6)

A tagállamok feladata, hogy területükön biztosítsák a
személyek – különösen a munkavállalók –, valamint
adott esetben a háziállatok egészségét és biztonságát és
a vagyonvédelmet, mindenekelőtt a potenciálisan robba
násveszélyes légkörben használatos felszerelések és
védelmi rendszerek használatából származó veszélyekkel
szemben.

(7)

A 94/9/EK irányelv pozitív előrehaladást tett a robbanás
elleni eredményes védelem terén mind a föld alatti, mind
pedig a felszínen használt felszerelések esetében. A két
felszereléscsoportot nagyszámú kereskedelmi és ipari
ágazatban használják, és ezért ezek a felszereléscsoportok
számottevő gazdasági jelentőséggel bírnak.

(8)

A felszerelések és védelmi rendszerek biztonsági szint
jének a biztosítása érdekében lényeges az egészségvé
delmi és biztonsági követelmények betartása. Az ilyen
követelményeket olyan általános és kiegészítő követelmé
nyekre kell felosztani, amely követelményeknek a felsze
reléseknek és védelmi rendszereknek meg kell felelniük.
Különösen a kiegészítő követelmények esetében kell a
fennálló vagy potenciális veszélyekre figyelmet fordítani.
A felszereléseknek és védelmi rendszereknek ezért
legalább egy ilyen követelménynek meg kell felelniük,
amennyiben ez szükséges a megfelelő működésükhöz,
illetve azokat alkalmazni kell a rendeltetésszerű felhasz
nálásuk során. A rendeltetésszerű felhasználás fogalma
elsődleges fontosságú a felszerelések és védelmi rend
szerek robbanásbiztossá tételét illetően. Alapvető követel
mény, hogy a gyártók termékeikről teljes körű tájékozta
tást adjanak. Ezért annak is szükségesnek kell lennie,
hogy az ilyen felszerelések és védelmi rendszerek jól
megkülönböztethető, egyértelmű jelöléssel legyenek
ellátva, amely utal arra, hogy robbanásveszélyes
légkörben való használatra készültek.

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,

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

a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt
felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március
23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3)
jelentős mértékben módosították (4). Mivel most további
módosításokra kerül sor, az irányelvet az áttekinthetőség
érdekében át kell dolgozni.

(2)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (5) szabályokat határoz meg a megfelelőségért
ékelő szervezetek akkreditálására, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint rögzíti a CE-jelölésre vonat
kozó általános elveket.

(3)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (6) közös elveket és

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 100., 1994.4.19., 1. o.
(4) Lásd XI. melléklet A. része.
(5) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
(6) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

L 96/310

(9)

(10)

(11)

(12)
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Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan termékeket forgalmazzon, amelyek
megfelelnek ennek az irányelvnek. Az egyes gazdasági
szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó kötelezett
ségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani az ellá
tási és az értékesítési láncban.

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
végfelhasználók közötti kommunikáció elősegítése érde
kében a tagállamok ösztönözniük kell a gazdasági szerep
lőket arra, hogy postai címük mellett internetes elérhető
ségüket is adják meg.

(13)

Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési
és gyártási eljárásról, ő van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A
megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó
kötelezettségének kell maradnia.

(14)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő termékek megfeleljenek ennek az irány
elvnek és különösen arról, hogy a gyártók elvégezzék a
megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat ezeken a
termékeken. Elő kell tehát írni az importőrök számára,
hogy győződjenek meg arról, hogy az általuk forgalomba
hozott termékek megfelelnek az ebben az irányelvben
előírt követelményeknek, és ne hozzanak forgalomba
olyan termékeket, amelyek e követelményeknek nem
felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek. Rendelkezé
seket kell hozni továbbá az importőrök tekintetében
annak ellenőrzésére is, hogy a megfelelőségértékelési eljá
rásokat elvégezték, illetve hogy a termék jelölése és a
gyártók által elkészített dokumentáció az illetékes
nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából rendelke
zésre áll.

(15)

postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Ez
alól kivételt lehet tenni, ha a termék mérete vagy jellege
ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az esetek is,
amikor az importőrnek fel kellene bontania a csomago
lást ahhoz, hogy nevét és címét a terméken feltüntet
hesse.

A felszerelések és védelmi rendszerek biztonsági szint
jének a biztosítása érdekében az ebben az irányelvben
meghatározott lényeges egészségvédelmi és biztonsági
követelmények betartása elengedhetetlen. Az ilyen köve
telmények végrehajtása vonatkozásában mind a gyártás
időpontjában alkalmazott technológiát, mind pedig az
elsőrendű fontossággal bíró műszaki és gazdasági köve
telményeket figyelembe kell venni.

A személyek – különösen a munkavállalók – valamint
adott esetben a háziállatok egészsége és biztonsága és a
vagyonvédelem magas szintjének elősegítése, továbbá az
uniós piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása
érdekében a gazdasági szereplőknek az ellátási láncban
betöltött szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk
a termékek ezen irányelvnek való megfeleléséért.

Amikor egy terméket forgalomba hoznak, az importő
röknek a terméken fel kell tüntetniük a nevüket, bejegy
zett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és

2014.3.29.

(16)

A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott
terméket a forgalmazó forgalmazza, és megfelelő gondos
sággal kell eljárnia, hogy a terméket olyan módon kezelje,
hogy az ne befolyásolja hátrányosan a termék megfelelé
sét.

(17)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba terméket, illetve azt
olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja az ezen
irányelvnek való megfelelést, gyártónak kell tekinteni, és
vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(18)

A forgalmazókat és importőröket, mivel helyileg közel
vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti
hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel
kell készíteni az aktív részvételre oly módon, hogy e
hatóságok rendelkezésükre bocsátják az adott termékkel
kapcsolatban az összes szükséges információt.

(19)

A termék teljes ellátási láncban való nyomonkövethető
sége segít egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a piacfel
ügyeletet. A hatékony nyomonkövetési rendszer
megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a
nem megfelelő terméket forgalmazó gazdasági szereplők
visszakövetésében. Az egyéb gazdasági szereplők azono
sításához ezen irányelv által előírt információk tárolása
esetén nem követelhető meg a gazdasági szereplőtől,
hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazdasági
szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban
forgó gazdasági szereplő számára terméket szállítottak,
illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági
szereplő terméket szállított.

(20)

Ennek az irányelvnek az alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelmények megfogalmazására kell korláto
zódnia. Az említett követelmények tekintetében végzett
megfelelőségértékelés megkönnyítése érdekében azon
termékeket, amelyek megfelelnek az európai szabványo
sításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (1) összhangban elfoga
dott harmonizált szabványoknak, az e követelmények
részletes műszaki leírásai céljából megfelelőnek kell tekin
teni.

(21)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt követelményeknek.

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

2014.3.29.

(22)

(23)
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Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a
piacon forgalmazott termékek megfelelnek az alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,
megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A
768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárá
sokra különböző modulokat határoz meg, amelyek köre
– az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint
arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszi
gorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia biztosí
tása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell
kiválasztani.

Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi
aktusok meghatározásához szükséges információt
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelke
zésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentá
ció.

(25)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre
irányuló eljárás egészének látható végeredménye az elekt
romos berendezés megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A
CE-jelölésre irányadó általános elveket a 765/2008/EK
rendelet határozza meg. A CE-jelölés feltüntetésére vonat
kozó szabályokat ebben az irányelvben kell megálla
pítani.

(26)

Az ebben az irányelvben előírt egyes megfelelőségértéke
lési eljárások megfelelőségértékelő szervezetek bevonását
teszik szükségessé, amelyeket a tagállamok bejelentenek a
Bizottságnak.

(27)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a 94/9/EK irányelvben
meghatározott kritériumok, amelyeket a Bizottsághoz
való bejelentés céljából a megfelelőségértékelő szerveze
teknek teljesíteniük kell, nem elégségesek annak biztosí
tásához, hogy a bejelentett szervezetek az egész Unióban
egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsanak. Mind
azonáltal létfontosságú, hogy valamennyi bejelentett szer
vezet azonos színvonalon és tisztességes versenyfeltételek
mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező követelményeket
kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szerve
zetekre, amelyek megfelelőségértékelési szolgáltatások
nyújtása céljából be kívánják jelentetni magukat.

(28)

kritériumoknak megfelel, akkor vélelmezni kell, hogy
megfelel az ebben az irányelvben azoknak megfelelő
követelményeknek is.

(29)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának
biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a
bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és
felügyeletében részt vevő egyéb szervezetekre szintén
követelményeket kell előírni.

(30)

Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a
765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási
rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvető
eszközt jelent a megfelelőségértékelő szervezetek felké
szültségének ellenőrzéséhez, a bejelentés céljából ezt is
alkalmazni kell.

(31)

A nemzeti hatóságoknak előnyben kell részesíteniük a
765/2008/EK rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsít
ványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító –
átlátható akkreditálást, amellyel bizonyítják a megfelelő
ségértékelő szervezetek műszaki alkalmasságát az egész
Unióban. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy ítélhetik
meg, hogy rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz,
hogy maguk végezzék el az értékelést. Ebben az esetben
az elvégzett értékelések megfelelő szintű hitelességének a
többi nemzeti hatóság felé való biztosítása érdekében a
Bizottság és a többi tagállam számára be kell nyújtaniuk
a szükséges igazoló dokumentumot, amely bizonyítja az
adott szabályozási követelmények alapján értékelt
megfelelőségértékelő szervezetek megfelelését.

(32)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalko
zásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevé
kenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot
vesznek igénybe. Az uniós piacon forgalomba hozandó
termékre előírt védelmi szint megóvása érdekében alap
vető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési feladatok
ellátását illetően az alvállalkozók és leányvállalatok
megfeleljenek ugyanazoknak a követelményeknek, mint
a bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a bejelen
tendő szervezetek szakmai alkalmasságának és teljesítmé
nyének értékelése, valamint a már bejelentett szervezetek
ellenőrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által
végzett tevékenységekre is kiterjedjen.

(33)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átlátha
tóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele
érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(34)

Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínál
hatják szolgáltatásaikat, helyénvaló lehetőséget biztosítani
a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy
adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhes
senek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot,
amely során tisztázhatók a megfelelőségértékelő szerve
zetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggá
lyok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék
működésüket.

A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készí
teniük, hogy az ezen irányelvben előírt információ álljon
rendelkezésre arról, hogy a termék megfelel az ebben az
irányelvben előírt követelményeknek és az egyéb vonat
kozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

(24)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet bizo
nyítja, hogy a harmonizált szabványokban rögzített

L 96/311
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(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)
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A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a
bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségér
tékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükség
telen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az
okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások
technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetes
séget. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti
megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy az ezen irányelvben említett
termékek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha
megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és ésszerűen
előrelátható feltételek mellett történő használat esetén
nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát.
Az ezen irányelvben említett termékeket csak ésszerűen
előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha a hasz
nálat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés ered
ménye – kell úgy tekinteni, hogy nem felelnek meg az
ezen irányelvben meghatározott alapvető egészségi és
biztonsági követelményeknek.

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekre is alkal
mazandók. Ez az irányelv nem gátolhatja a tagállamokat
abban a választásban, hogy mely illetékes hatóságot
bízzák meg e feladatok ellátásával.

A 94/9/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik védintéz
kedési eljárásról, amelyre szükség van annak lehetővé
tételéhez, hogy a termékek megfelelőségét vitatni lehes
sen. Az átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése
érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljárá
son, hogy az hatékonyabbá váljon, és hogy hasznosuljon
a tagállamokban rendelkezésre álló szakértelem.

A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan termékek tekintetében tervezett intéz
kedésekről, amelyek kockázatot jelentenek a személyek –
különösen a munkavállalók –, valamint a háziállatok
egészségére és biztonságára vagy a vagyonvédelemre.
Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti
hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt
működve e termékeket illetően már korábbi szakaszban
fel tudjanak lépni.

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

Ezen irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket

2014.3.29.

kell ruházni. Az említett hatásköröket a Bizottság végre
hajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
nek (1) megfelelően kell gyakorolni.

(42)

A tagállamokat a bejelentés alapjául szolgáló követelmé
nyeknek eleget nem tevő, illetve már eleget nem tevő
bejelentett szervezetekkel kapcsolatos szükséges kiigazító
intézkedésekre felkérő végrehajtási jogi aktusok elfogadá
sakor a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(43)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberi
egészségre vagy biztonságra, illetve a közérdek védel
mének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő
megfelelő termékekre vonatkozó végrehajtási jogi
aktusok elfogadása esetén.

(44)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi
aktusokat kell elfogadnia, ha a személyek, valamint a
háziállatok egészségére és biztonságra és a vagyonra
kockázatot jelentő megfelelő termékekkel összefüggésben
felmerülő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős
okból szükséges.

(45)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv
értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet
be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan
ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök,
vagy egy tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabály
zatával összhangban.

(46)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó ügyek kivizsgálásakor –
a végrehajtás és a jogsértések kivételével –, azaz bizottsági
szakértői csoport keretében az Európai Parlamentnek a
meglévő gyakorlatnak megfelelően rendelkezésére kell
bocsátani az összes információt és dokumentációt, vala
mint – adott esetben – meg kell hívni az ülésekre.

(47)

A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén, és –
tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat – a
182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva
meghatározza, hogy indokoltak voltak-e a tagállam által
a nem megfelelő termékek tekintetében hozott intézke
dések.

(48)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az ezen irányelv
alapján elfogadott tagállami jogszabályi rendelkezések
megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, valamint
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A megállapított
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó
erejűnek kell lenniük.

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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(51)

(52)
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A 94/9/EK irányelv szerint az ezen irányelvet átültető
nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó határidőig
már forgalomba hozott termékek forgalmazásának és
üzemeltethetőségének lehetővé tételére ésszerű átmeneti
intézkedéseket kell meghatározni, további termékkövetel
ménynek való megfelelés szükségessége nélkül. A forgal
mazók számára tehát az ezen irányelvet átültető nemzeti
intézkedések alkalmazására vonatkozó határidőig lehe
tővé kell tenni, hogy rendelkezésre bocsáthassák a már
forgalomba hozott termékeket, nevezetesen a már az
értékesítési láncban található készletet.
Mivel ezen irányelv célkitűzését, nevezetesen annak
biztosítását, hogy a forgalomban lévő termékek – a
belső piac működésének garantálása mellett – megfelel
jenek a személyek – különösen a munkavállalók – egész
ségének és biztonságának magas szintű védelmét, vala
mint adott esetben a háziállatok és a vagyon védelmét
előíró követelményeknek, a tagállamok nem tudják kielé
gítően megvalósítani az Unió szintjén azonban az
irányelv léptéke és hatásai miatt e cél jobban megvalósít
ható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés
5. cikkében hivatkozott szubszidiaritás elvével össz
hangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben
foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv
nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.
Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következik.
Ez az irányelv nem érinti az irányelv nemzeti jogba
történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a XI.
melléklet B. részében meghatározott határidőkkel kapcso
latos tagállami kötelezettségeket,

L 96/313

c) az a) pontban említett, a felszerelésekbe és védelmi rendsze
rekbe való beszerelésre szánt alkatrészek.

(2)

Ez az irányelv hatály nem terjed ki az alábbiakra:

a) gyógyászati célú környezetben való használatra szánt
gyógyászati eszközök;

b) olyan felszerelések és védelmi rendszerek, amelyek esetében a
robbanásveszély kizárólag robbanóanyagok vagy instabil
vegyi anyagok jelenléte következtében alakul ki;

c) felszerelések, amelyeket olyan háztartási és nem kereskedelmi
környezetben történő használatra szántak, amelyekben
robbanásveszélyes légkör csak ritkán és kizárólag fűtőgáz
véletlen szivárgása következtében alakulhat ki;

d) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK
tanácsi irányelv (1) hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök;

e) tengerjáró hajók és mozgó tengeri létesítmények az ilyen
hajók vagy létesítmények fedélzetére telepített felszerelé
sekkel együtt;

f) szállítóeszközök, azaz olyan járművek és azok pótkocsijai,
amelyeket kizárólag személyszállítási célokra használnak a
légi, közúti, vasúti vagy vízi közlekedési hálózatokban, vala
mint az olyan szállítóeszközök, amelyeket áruk légi, közúti,
vasúti vagy vízi közlekedési hálózatokban való szállítására
terveztek. A robbanásveszélyes légkörben való használatra
szánt járművek ennek az irányelvnek a hatálya alól nem
vonhatók ki;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET

g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke (1)
bekezdésének b) pontjában említett felszerelések.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Hatály
(1)
Ezen irányelv hatálya a következő termékekre (a további
akban: termékek) terjed ki:
a) robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt
felszerelések és védelmi rendszerek;
b) biztonsági eszközök, vezérlő eszközök és szabályzó eszkö
zök, amelyeket nem robbanásveszélyes légkörben való hasz
nálatra szántak, de amelyek a robbanási kockázatra tekin
tettel szükségesek a felszerelések és védelmi rendszerek
biztonságos működéséhez;

2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „felszerelés”: olyan gépek, készülékek, rögzített vagy
mozdítható eszközök, vezérlőrészek és ezek műszerezése,
továbbá olyan érzékelő, illetve hibaelhárító rendszerek
együttesen vagy külön-külön, amelyek energia fejlesztésére,
szállítására, tárolására, mérésére, vezérlésére és átalakítására,
illetve anyagok feldolgozására szántak, amelyek saját poten
ciális gyújtóforrásuk által robbanást idézhetnek elő;
(1) HL L 399., 1989.12.30., 18. o.
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2. „védelmi rendszerek”: olyan berendezések – a felszerelés
alkatrészeinek kivételével–, amelyek a kezdeti robbanás
azonnali leállítására, és/vagy a robbanási láng- és nyomás
terjedés hatékony korlátozására szolgálnak, és amelyeket
önálló rendszerekként külön forgalmaznak;
3. „alkatrész”: a felszerelések és védelmi rendszerek bizton
ságos működéséhez alapvetően szükséges, de önálló funk
cióval nem rendelkező egység;
4. „robbanásveszélyes légkör”: gyúlékony gáz, gőz, permet
vagy por formájú anyagok és levegő keveréke normál
légköri viszonyok között, amely keverékben gyújtást köve
tően az égés a keverék meggyújtatlan részére is teljes
mértékben átterjed;
5. „potenciálisan robbanásveszélyes légkör”: olyan légkör,
amely a helyi és az üzemeltetési viszonyok folytán robba
násveszélyessé válhat;
6. „I. felszereléscsoport”: a bányák felszín alatti részeiben
történő használatra szánt felszerelések, valamint az ilyen
bányák felszíni létesítményeinek sújtólég és/vagy éghető
por által veszélyeztetett részei; ide tartozik az I. mellék
letben meghatározott M1. és M2. felszereléskategória is;
7. „II. felszereléscsoport”: egyéb, robbanásveszélyes légkörnek
kitett helyen történő használatra szánt felszerelések, ide
tartozik az I. mellékletben meghatározott 1., 2. és 3. felsze
reléskategória;
8. „felszereléskategória”: a felszerelés osztályozása az egyes
felszereléscsoportokon belül a biztosítandó védelem kielé
gítő szintjét megállapító I. mellékletben meghatározottak
szerint;
9. „rendeltetésszerű használat”: a termék gyártó által
megadottak szerinti használata, amit a gyártó oly módon
határoz meg, hogy egy külön felszereléscsoportba vagy
-kategóriába sorolja a felszerelést vagy megadja a védelmi
rendszer, eszköz vagy alkatrész biztonságos működéséhez
szükséges valamennyi információt;
10. „forgalmazás”: egy terméknek kereskedelmi tevékenység
keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés,
fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár
ellenérték fejében, akár ingyenesen;
11. „forgalomba hozatal”: a termék első alkalommal történő
forgalmazása az uniós piacon;
12. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki
terméket gyárt, vagy aki terméket terveztet vagy gyártat,
és saját neve vagy védjegye alatt forgalmaz vagy saját
célra használ;
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13. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
egy gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatá
rozott feladatok vonatkozásában a nevében eljárjon;

14. „importőr”: az Unióban letelepedett bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból szár
mazó terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

15. „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző
természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy
amely forgalmazza a terméket;

16. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr és a forgalmazó;

17. „műszaki leírás”: a termék által teljesítendő műszaki köve
telményeket ismertető dokumentum;

18. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;

19. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pont
jában meghatározott akkreditálás;

20. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet
2. cikke 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló
testület;

21. „megfelelőségértékelés”: értékelő eljárás, amely bizonyítja
ezen irányelv termékkel kapcsolatos alapvető egészségvé
delmi és biztonsági követelményeinek a teljesülését;

22. „megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési
tevékenységeket – beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsí
tást és ellenőrzést – végző szervezet;

23. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető termék visszavétele;

24. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze a termék forgalmazását
az értékesítési láncban;

25. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalmazásának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;
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26. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a
termék megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós
harmonizációs jogszabályokban rögzített követelmények
nek.

3. cikk
Forgalmazás és üzembe helyezés
(1)
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítására, hogy a termékek csak akkor legyenek forgalmaz
hatók és üzembe helyezhetők, ha azok megfelelő beépítésük,
karbantartásuk és rendeltetésszerű használatuk esetén ennek az
irányelvnek megfelelnek.

(2)
Az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy
általuk szükségesnek tartott követelményeket írjanak elő annak
biztosítása érdekében, hogy a személyek és különösen a munka
vállalók az érintett termékek használatakor megfelelő véde
lemben részesüljenek, azzal a kikötéssel, hogy a tagállamok e
joga nem jelentheti a termékek ezen irányelvben meghatározot
taktól eltérő módosítását.

(3)
Szakmai vásárokon, kiállításokon és termékbemutatókon
a tagállamok nem akadályozhatják meg olyan termékek bemu
tatását, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek abban
az esetben, ha jól látható jelölés utal rajtuk arra, hogy azok nem
felelnek meg az irányelvnek, és azokat nem értékesítik addig,
amíg a gyártó nem gondoskodik arról, hogy az ilyen termékek
megfeleljenek az irányelv előírásainak. A bemutatók alkalmával
megfelelő biztonsági intézkedésekkel biztosítani kell a
személyek védelmét.

4. cikk
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(2)
A gyártók elkészítik a III–IX. mellékletben említett
műszaki dokumentációt, és elvégzik a 13. cikk szerinti megfele
lőségértékelési eljárást.

Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a nem
alkatrésznek minősülő termék megfelel az alkalmazandó köve
telményeknek, a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilat
kozatot, és feltüntetik a terméken a CE-jelölést.

Amennyiben a releváns megfelelőségértékelési eljárás keretében
bizonyítást nyer, hogy az alkatrész megfelel az alkalmazandó
követelményeknek, a gyártók elkészítik a 13. cikk (3) bekezdé
sében említett írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot.

A gyártók gondoskodnak arról, hogy mindegyik termékhez
mellékeljék az EU-megfelelőségi nyilatkozat vagy adott esetben
a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát. Abban az esetben
azonban, ha nagyszámú terméket szállítanak egyetlen felhasz
náló részére, a tételhez vagy szállítmányhoz egyetlen példány is
csatolható.

(3)
A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot vagy adott esetben a megfelelőségi nyilatko
zatot a termék forgalomba hozatalát követően tíz évig
megőrzik.

(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni a termék tervezésének és
jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok
vagy egyéb műszaki előírások változásait, amelyek alapján a
termék megfelelőségét megállapították.

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények
A termékeknek a rendeltetésszerű használat figyelembevételével
meg kell felelniük a II. melléklet vonatkozó egészségvédelmi és
biztonsági rendelkezéseinek.

5. cikk
Szabad mozgás
A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják, és nem
akadályozhatják az ezen irányelvnek megfelelő termékek terüle
tükön történő forgalmazását és üzembe helyezését.

2. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

Ha a termék jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, a
gyártók a végfelhasználók egészsége védelme és biztonsága
érdekében elvégzik a forgalmazott termék mintavizsgálatát,
amelynek során kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyil
vántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő termékek
ről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoz
tatják a forgalmazót minden ilyen nyomonkövetési intézkedés
ről.

(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott
terméken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem,
illetve ha a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé,
akkor a termék csomagolása vagy a kísérő dokumentáció tartal
mazza az előírt információkat.

6. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)
Termékeik forgalomba hozatalakor vagy saját célra való
használatakor a gyártók biztosítják, hogy a termékek tervezése
és gyártása az II. mellékletben meghatározott alapvető egészség
védelmi és biztonsági követelményekkel összhangban történt.

(6)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott
olyan terméken, amely nem alkatrész fel legyen tüntetve a
robbanás elleni védelem megkülönböztető jele, és adott esetben
a II. melléklet 1.0.5. pontjában említett más jelölések és infor
mációk.
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(7)
A gyártók a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak
csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket,
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és
postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Címként
egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba
lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügye
leti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(8)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy a termékhez mellék
eljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót, mégpedig
az adott tagállam által meghatározott, a végfelhasználók által
könnyen érthető nyelven. Az ilyen használati utasításnak és
biztonsági tájékoztatónak, illetve a jelölésnek egyértelműnek,
érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

2014.3.29.

az EU-megfelelőségi nyilatkozatot – vagy adott esetben a
megfelelőségi nyilatkozatot – és a műszaki dokumentációt;

b) egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az
említett hatóságnak a termék megfelelőségének igazolásához
szükséges összes információt és dokumentációt;

c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a megbízása körébe tartozó termék jelentette kockázatok
kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

8. cikk
(9)
Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, illetve okkal feltéte
lezi, hogy az általa forgalomba hozott termék nem felel meg
ezen irányelv rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozza a
szükséges kiigazító intézkedéseket e termék megfelelőségének
biztosítása érdekében, és adott esetben kivonja a terméket forga
lomból vagy visszahívja azt. Ezenkívül abban az esetben, ha a
termék kockázatot jelent, a gyártók erről – és különösen a
megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedéseknek
a részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok
illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó
terméket forgalmazták.

(10)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják a termék ezen irányelvnek való megfelelőségének igazo
lásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formá
tumú információt és dokumentációt. A hatóság kérésére a
gyártó együttműködik a hatósággal az általa forgalomba hozott
termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölésére hozott
intézkedések terén.

7. cikk

Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőr kizárólag megfelelő termékeket hozhat
forgalomba a piacon.

(2)
A termék forgalomba hozatala előtt az importőrök
meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 13. cikkben
említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyo
sodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentá
ciót, a terméken adott esetben fel van tüntetve a CE-jelölés,
mellékelve van hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozat és a
megfelelőségi nyilatkozat és az előírt dokumentumok, továbbá
azt, hogy a gyártó megfelel a 6. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a termék nem felel meg a II. mellékletben előírt alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a terméket
nem hozhatja mindaddig forgalomba, amíg megfelelővé nem
tették. Ezen túlmenően, amennyiben a termék kockázatot jelent,
az importőr erről tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a
piacfelügyeleti hatóságokat.

Meghatalmazott képviselők
(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.

A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a
6. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elké
szítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalma
zott képviselő megbízásának részét.

(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízás
legalább az alábbiak elvégzését engedélyezi a meghatalmazott
képviselőnek:

a) a termék forgalomba hozatalát követően tíz évig megőrzi és
a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja

(3)
Az importőrök a terméken, vagy ha ez nem lehetséges,
annak csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni
velük. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti
hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a termékhez
mellékelve legyen a használati utasítás és a biztonsági tájékoz
tató, mégpedig az adott tagállam által meghatározott, a végfel
használók által könnyen érthető nyelven.

(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg a termék a felelős
ségi körükbe tartozik, a tárolásának és a szállításának körülmé
nyei ne veszélyeztessék a II. mellékletben meghatározott alap
vető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való
megfelelését.
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(6)
Ha a termékkel járó kockázatokra tekintettel indokolt, az
importőrök a végfelhasználók egészségének védelme és bizton
sága érdekében elvégzik a forgalmazott termék mintavizsgálatát,
amelynek során kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyil
vántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő termékek
ről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoz
tatják a forgalmazót minden ilyen nyomonkövetési intézkedés
ről.
(7)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott termék nem
felel meg ezen irányelvnek, azonnal meghozzák a szükséges
kiigazító intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítá
sára, a terméket adott esetben kivonják a forgalomból, vagy
visszahívják. Ezenkívül abban az esetben, ha a termék kocká
zatot jelent, az importőrök erről – és különösen a megfelelés
hiányának és a meghozott kiigazító intézkedéseknek a részlete
iről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes
nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban forgó terméket forgal
mazták.
(8)
Az importőrök a termék forgalomba hozatalát követően
a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára tíz évig elérhetővé
teszik az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, vagy adott
esetben a megfelelőségi nyilatkozatot és biztosítják, hogy a
műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére
bocsátható legyen.
(9)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére átadják a termék megfelelőségének igazolásához
szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú
információt és dokumentációt, amelyet az adott hatóság
számára könnyen érthető nyelven kell a hatóság rendelkezésére
bocsátani. A hatóság kérésére az importőrök együttműködnek a
hatósággal az általuk forgalomba hozott termékek által képviselt
kockázatok kiküszöbölésére hozott intézkedések terén.
9. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
A termék forgalmazásakor a forgalmazók kellő gondos
sággal járnak el az ezen irányelvben foglalt követelményekkel
kapcsolatban.
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amennyiben a termék kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoz
tatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti
hatóságokat.
(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a termék a felelős
ségi körükbe tartozik, a tárolásának és a szállításának körülmé
nyei ne veszélyeztessék a II. mellékletben meghatározott alap
vető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való
megfelelését.
(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk a piacon forgalmazott termék
nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy
meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket e termék
megfelelőségének biztosítása, a terméket adott esetben kivonják
a forgalomból vagy visszahívják. Ezenkívül abban az esetben, ha
a termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről – és különösen
a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedé
seknek a részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a szóban
forgó terméket forgalmazták.
(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére
bocsátják a termék megfelelőségének igazolásához szükséges
összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt
és dokumentációt. A forgalmazó annak felkérésre együtt
működik az említett hatósággal az általa forgalmazott termékek
által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézke
dések terén.
10. cikk
Azon esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy terméket, illetve olyan
módon módosít egy már forgalomba hozott terméket, ami
befolyásolja a termék ezen irányelvnek való megfelelését, ezen
irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a 6. cikkben
a gyártókra előírt kötelezettségek terhelik.
11. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása

(2)
A termék forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik,
hogy a terméken elhelyezték-e a szükséges CE-jelölést, és
adott esetben mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi nyilatko
zatot és a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a szükséges
dokumentációt és a használati utasítást és a biztonsági tájékoz
tatót azon a nyelven, amely a végfelhasználók számára könnyen
érthető abban a tagállamban, ahol a terméket forgalmazzák,
valamint hogy a gyártók és importőrök betartották-e a 6. cikk
(5), (6) és (7) bekezdésében, valamint a 8. cikk (3) bekezdésében
meghatározott követelményeket.

A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfel
ügyeleti hatóságok felé a következőket:

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy a termék nem felel meg a II. mellékletben előírt alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a terméket
nem forgalmazhatja, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá

A gazdasági szereplőknek a termék részükre történő kiszállítását
követően 10 évig, illetve a termék általuk történő kiszállítását
követően 10 évig képesnek kell lenniük az első bekezdésben
említett információk bemutatására.

a) azokat a gazdasági szereplőket, amelyek nekik a terméket
szállították;
b) azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek a terméket szál
lították.
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3. FEJEZET
A TERMÉK MEGFELELŐSÉGE

12. cikk
A termékek megfelelőségének vélelmezése
(1)
Azokról a termékekről, amelyek megfelelnek az olyan
harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek,
amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabvá
nyok vagy azok részei által meghatározott, a II. mellékletben
megadott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyeknek.
(2)
Harmonizált szabványok hiányában a tagállamok köte
lesek megtenni minden általuk szükségesnek tartott lépést
annak biztosítására, hogy az adott termékek vonatkozásában
az érintett felek figyelmét felhívják azokra a meglévő nemzeti
szabványokra és műszaki előírásokra, amelyeket a II. mellék
letben előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmé
nyek megfelelő alkalmazásához szükségesek, illetve fontosak.
13. cikk
Megfelelőségértékelési eljárások
(1)
A felszerelések, és ahol szükséges, az 1. cikk (1) bekez
désének b) pontjában említett eszközök megfelelőségének érté
kelését az alábbiak szerint kell elvégezni:
a) az I. és II. felszereléscsoport, M1 és 1 felszereléskategória
esetében a III. mellékletben meghatározott EU-típusvizs
gálatot az alábbiak valamelyike szerint végzik:
— a IV. mellékletben meghatározott, a gyártás minőségbiz
tosításán alapuló típusmegfelelőség,
— az V. mellékletben meghatározott, termékhitelesítésen
alapuló típusmegfelelőség;
b) az I. és II. felszereléscsoport, M2 és 2 felszereléskategória
esetében:
i. ezekbe a felszereléscsoportokba és osztályokba tartozó
belsőégésű motorok és elektromos felszerelések esetében
a III. mellékletben meghatározott EU-típusvizsgálatot az
alábbiak valamelyike szerint végzik:
— a VI. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőr
zésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmeg
felelőség,
— a VII. mellékletben meghatározott, a termékminőség
biztosításán alapuló típusmegfelelőség;
ii. az ezekhez a felszereléscsoportokhoz vagy osztályokhoz
tartozó egyéb felszerelések eseteiben a VIII. mellékletben
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meghatározott belső gyártásellenőrzés, és a VIII. melléklet
2. pontjának rendelkezései szerinti műszaki dokumen
táció megküldésével köteles a bejelentett szervezetet tájé
koztatni, amely utóbbi köteles a dokumentáció átvételét
mielőbb elismerni, és azt megőrizni;

c) a II. felszereléscsoport, 3. felszereléskategória esetében a VIII.
mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzés;

d) az I. és II. felszereléscsoport esetében az e szakasz a), b) és c)
pontjában felsorolt eljárásokon túlmenően a IX. mellékletben
meghatározott egyedi termékellenőrzésen alapuló megfele
lőség is alkalmazható.

(2)
Az (1) bekezdés a) vagy d) pontjában említett eljárást kell
alkalmazni a védelmi rendszerek megfelelőségértékelésének
végrehajtásához.

(3)
A CE-jelölés feltüntetésére és az EU-megfelelőségi nyilat
kozat elkészítésére vonatkozó rendelkezések kivételével az alkat
részek tekintetében az (1) bekezdésben említett eljárások alkal
mazandók. A gyártó köteles írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot
kibocsátani, amelyben kijelenti, hogy az alkatrészek megfelelnek
ezen irányelv alkalmazandó rendelkezéseinek, és leírja jellemző
iket, valamint azt, hogy azokat milyen módon kell beépíteni a
felszerelésekbe vagy védelmi rendszerekbe, hogy azok megfelel
jenek a véglegesen elkészült felszerelésekkel vagy védelmi rend
szerekkel szemben a II. mellékletben támasztott alapvető egész
ségvédelmi és biztonsági követelményeknek

(4)
A II. melléklet 1.2.7. pontjában említett biztonsági szem
pontok vonatkozásában az (1) és (2) bekezdésben említett
megfelelőségértékelési eljárások mellett a VIII. mellékletben emlí
tett eljárás is alkalmazható.

(5)
Az (1), (2) és (4) bekezdéstől eltérve az illetékes ható
ságok megfelelően indokolt kérésre engedélyezhetik olyan,
nem alkatrésznek minősülő termékek forgalomba hozatalát és
üzembe helyezését az érintett tagállam területén, amelyek
esetében az (1), (2) és (4) bekezdésben említett eljárásokat
nem alkalmazták, és amelyeknek a használata védelmi szem
pontból történik.

(6)
Az (1)–(4) bekezdésben említett megfelelőségértékelési
eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat és a levélváltást az
érintett tagállam döntése szerinti nyelven kell elkészíteni.

14. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat
(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a II.
mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és bizton
sági követelmények teljesültek.
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(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a X. mellék
letben foglalt mintának, tartalmazza a III–IX. mellékletben
szereplő vonatkozó minőségértékelési eljárásokban meghatá
rozott elemeket, és a nyilatkozatot folyamatosan aktualizálják.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot lefordítják azon tagállam
által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a
terméket forgalmaz.

(3)
Amennyiben a termékre több olyan uniós jogi aktus
alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő,
minden ilyen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi
nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érin
tett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivat
kozásait is.
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szervezet azonosító számát – különleges kockázatokat vagy
felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.

Meghatározott típusú robbanásveszélyes légkörben való haszná
latra készített termékeket ennek megfelelő jelöléssel látnak el.

(6)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

4. FEJEZET

(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal a termék ezen irányelvben meghatározott
követelményeknek való megfeleléséért.

15. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

A MEGFELELÉSÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17. cikk
Bejelentés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak
azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen
irányelv szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségérté
kelési feladatok ellátására.

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatá
rozott általános elvek vonatkoznak.
18. cikk
16. cikk

Bejelentő hatóságok

A CE-jelölés és egyéb jelölések feltüntetésére vonatkozó
szabályok és feltételek

(1)
A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely
felelősséget vállal a megfelelőségértékelő szervezetek értékelé
séhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és
végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért,
ideértve a 23. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is.

(1)
A CE-jelölést a terméken vagy annak adattábláján jól
látható, olvasható és letörölhetetlen módon tüntetik fel. Ameny
nyiben a termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem
indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentu
mokon tüntetik fel.

(2)
fel.

A CE-jelölést a termék forgalomba hozatala előtt tüntetik

(3)
A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma
követi, amennyiben ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési
szakaszban.

A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet,
vagy utasításai alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatalma
zott képviselője tünteti fel.

(4)
A CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet
azonosító számát – a robbanás elleni védelem megkülönböztető
jele ( ), a felszereléscsoport és -kategória jele, és adott esetben
a II. melléklet 1.0.5. pontjában említett egyéb jelölések és infor
mációk követik.
(5)
A CE-jelölést és a (4) bekezdésben említett jelöléseket,
jeleket és információkat – valamint adott esetben a bejelentett

(2)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben
említett értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet
szerinti nemzeti akkreditáló testület végezze el, a rendelettel
összhangban.

(3)
Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti
értékelést, bejelentést vagy ellenőrzést átruházza vagy más
módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati
szervezet, akkor e szervezetnek jogi személynek kell lennie, és
értelemszerűen meg kell felelnie a 19. cikkben foglalt követel
ményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a tevé
kenységeivel összefüggő felelősség kérdésének rendezéséről.

(4)
A bejelentő hatóság teljes felelősséget vállal a (3) bekez
désben említett szerv által elvégzett feladatokért.

19. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentő hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne
alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szerveze
tekkel.
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(2)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg és működtetik,
hogy biztosítva legyen tevékenységének objektivitása és pártat
lansága.
(3)
A bejelentő hatóságot úgy szervezik meg, hogy a
megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban
minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes
személy hoz meg.
(4)
A bejelentő hatóság nem kínál vagy végez olyan tevé
kenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek,
illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi
vagy piaci alapon.
(5)
A bejelentő hatóság biztosítja a hozzá beérkező infor
máció bizalmas jellegét.
(6)
A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személy
zettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően ellássa feladatait.
20. cikk

2014.3.29.

annak a terméknek a tervezője, gyártója, szállítója, üzembe
helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantar
tója, amelyet értékelnek, valamint nem lehet az érintett felek
képviselője sem. Ez nem zárja ki az olyan értékelt termékek
felhasználását, amelyek a megfelelőségértékelő szervezet műkö
déséhez szükségesek, illetve a termékek személyes célra történő
használatát.

A megfelelőségértékelő szervezet, ennek felső szintű vezetése és
a megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt
közvetlenül e termékek tervezésében, gyártásában vagy kialakí
tásában, forgalmazásában, üzembe helyezésében, használatában
vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékeny
ségben részt vevő feleket. A megfelelőségértékelő szervezet,
ennek felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző
személyzete nem vehet részt olyan tevékenységben, amely
veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenysége
ivel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlen
ségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányválla
lataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelő
ségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és
pártatlanságát.

A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő
szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett
szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek
bármilyen változásáról.
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az infor
mációkat.
21. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények
(1)
A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet
teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.
(2)
A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti
jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.
(3)
A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél,
amely független az általa értékelt szervezettől vagy terméktől.
Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa
értékelt termék tervezésében, gyártásában, rendelkezésre bocsá
tásában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában
részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez
vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyí
tottan független és mentes az érdekütközésektől.
(4)
A megfelelőségértékelő szervezet, ennek felső szintű veze
tése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet

(5)
A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a
megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel
kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és
a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek
minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben
érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő –
főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely
befolyásolhatná döntésüket vagy a megfelelőségértékelési tevé
kenységeik eredményét.

(6)
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a
III–VII. és a IX. melléklet által elrendelt valamennyi olyan
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére
bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a
megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében
és felelősségi körében végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezet – minden alkalommal, vala
mint mindegyik megfelelőségértékelési eljárás és minden olyan
termékfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették –
rendelkezik a következőkkel:

a) olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint
elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelő
ségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírása, amelyekkel összhangban megfelelő
ségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát
és megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal
és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladata
inak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;
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c) olyan eljárások, amelyek segítségével tevékenysége végzése
során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás mére
tét, azon ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás
szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének
fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjel
legét.

A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik a megfelelőségér
tékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminiszt
rációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel,
továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

(7)
A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős
személyzet a következőkkel rendelkezik:
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átültető nemzeti jogszabály rendelkezései alapján ellátott felada
taik végrehajtása során jutott birtokukba, kivéve annak a
tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a szervezet tevékeny
ségét gyakorolja. A tulajdonjogokat tiszteletben tartják.

(11)
A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a
vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint az alkal
mazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a
bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységeiben,
valamint gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelést
végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá álta
lános útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája
eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumen
tumokat.

22. cikk
a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes
olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a
megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelmé
nyeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) a II. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelmények, az alkalmazandó harmonizált
szabványok, az uniós harmonizációs jogszabályok és a
nemzeti jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek
megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántar
tások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(8)
Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint
annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési felada
tokat végző személyzet pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a
megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzet javadalma
zása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok
eredményétől.

(9)
A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást
kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban
az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a
megfelelőségértékelésért.

A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy
megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy
azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait
közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni
kell, hogy megfelel a 21. cikkben meghatározott követelmé
nyeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok
kiterjednek az említett követelményekre.

23. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozásai
(1)
Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelő
ségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot
bíz meg velük, biztosítja, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat
megfelel a 21. cikkben meghatározott követelményeknek, és
ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)
A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az
alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(3)
Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal
elvégeztetni csak az ügyfél beleegyezésével lehet.

(4)
A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára
elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai
képesítésének értékelésére és az általuk a III–VII. és a IX.
melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumo
kat.

24. cikk
Bejelentés iránti kérelem

(10)
A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a
szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ
tekintetében, amely a III–VII. és a IX. melléklet vagy az azt

(1)
A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti
kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő ható
ságához.
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(2)
A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelő
ségértékelési tevékenység, megfelelőségértékelési modul vagy
modulok, és termék vagy termékek leírását, amelyek tekinte
tében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát,
továbbá – amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló
testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja,
hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 21. cikkben
rögzített követelményeket.

(3)
Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet nem tud
akkreditációs tanúsítványt benyújtani, a bejelentő hatóságnak
benyújt minden, a 21. cikkben rögzített követelményeknek
való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres
ellenőrzéséhez szükséges igazoló dokumentumot.

25. cikk
Bejelentési eljárás
(1)
A bejelentő hatóságok csak a 21. cikkben rögzített köve
telményeknek megfelelő megfelelőségértékelő szervezeteket
jelenthetnek be.

(2)
Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt
elektronikus bejelentési eszközön keresztül értesítik a Bizott
ságot és a többi tagállamot.

(3)
A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevé
kenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy modulokra,
az érintett termékre vagy termékekre vonatkozó részletes infor
mációkat, valamint a szakmai alkalmasság megfelelő igazolását.

(4)
Amennyiben a bejelentés nem a 24. cikk (2) bekezdé
sében említett akkreditációs tanúsítványon alapul, a bejelentő
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a
megfelelőségértékelő szervezet szakmai alkalmasságát és az
azokat az intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek
biztosítják a szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az
továbbra is megfeleljen a 21. cikkben megállapított követelmé
nyeknek.
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26. cikk
Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája
(1)
A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal
látja el.

A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki, ha a
szervezetet több uniós jogi aktus szerint is bejelentik.

(2)
A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen
irányelv szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a
hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékeny
ségeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen
tartják.

27. cikk
A bejelentés változásai
(1)
Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájé
koztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget
a 21. cikkben meghatározott követelményeknek vagy elmu
lasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja,
felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően,
hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem
felelés, vagy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesí
teni a kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)
Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy
visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette
tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépés
eket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet
dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza
fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti
hatóságok számára elérhető legyen.

28. cikk
A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása

(5)
Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett
szervezet tevékenységét, ha a Bizottság és a többi tagállam –
akkreditációs tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő
két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követő két
hónapon belül – nem emelt kifogást.

(1)
A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség
merül fel részéről, vagy mások kétségüket közlik vele a bejelen
tett szervezet alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a
bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó
követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető
bejelentett szervezetnek.

(2)
A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére
bocsátja az érintett bejelentett szervezet bejelentésének vagy
szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes
információt.

(6)
A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi
tagállamot a bejelentés bármely későbbi releváns változásáról.

(3)
A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott külön
leges adatok bizalmas kezelését.

2014.3.29.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(4)
Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy beje
lentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget a bejelentése
alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási jogi aktust
fogad el, amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot a szükséges
kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a
bejelentés visszavonását is.

A végrehajtási jogi aktust a 39. cikk (2) bekezdésében említett
tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
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31. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége
(1)
A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő ható
ságot a következőkről:
a) a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüg
gesztése vagy visszavonása;
b) azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát
vagy feltételeit;

29. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei
(1)
A bejelentett szervezet a III–VII. és a IX. mellékletben
előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el
a megfelelőségértékelést.

(2)
A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhang
ban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerü
lésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállal
kozás méretét, azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik, a
vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetett
ségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy soro
zatjellegét megfelelően figyelembe véve végzik tevékenységüket.

Mindemellett azonban tiszteletben tartják a termék ezen
irányelv követelményeinek való megfeleléséhez szükséges szigo
rúság mértékét és a védelem szintjét.

(3)
Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a
gyártó nem teljesítette a II. mellékletben, a megfelelő harmoni
zált szabványokban vagy más műszaki előírásokban megálla
pított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket,
akkor felszólítja a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések
megtételére, és nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt.

(4)
Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség
ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy
termék már nem felel meg a követelményeknek, akkor felszó
lítja a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és
szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.

(5)
Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg,
vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet
adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja
a tanúsítványt.

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevé
kenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi tájékoz
tatási felkérés;
d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértéke
lési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékeny
ség, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a
tevékenységek alvállalkozásba adása.
(2)
A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az
ezen irányelv szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési
tevékenységeket végző és ugyanazokkal a termékekkel fogla
kozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív
megfelelőségértékelési eredményekről.
32. cikk
Tapasztalatcsere
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos
szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti
tapasztalatcsere szervezéséről.
33. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása
A Bizottság biztosítja, hogy megfelelő koordináció és együtt
működés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szerve
zetek között, és ez az együttműködés a bejelentett szervezetek
ágazati csoportja formájában megfelelően működjön.
A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek
közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek
a csoport munkájában.
5. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS
TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS UNIÓS
ELJÁRÁS

PIACRA BELÉPŐ
VÉDINTÉZKEDÉSI

34. cikk
30. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben
A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett szervezet döntései
ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő termékek
ellenőrzése
Az ezen irányelv 1. cikkének hatálya alá tartozó termékekre a
765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint
16–29. cikke vonatkozik.

L 96/324

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

35. cikk
A kockázatot jelentő termékek kezelésére vonatkozó
nemzeti szintű eljárások
(1)
Ha valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságai okkal felté
telezik, hogy a termék kockázatot jelent a személyek egész
ségére vagy biztonságára, illetve a háziállatokra vagy a vagyonra,
akkor a terméken elvégzik az értékelést az ezen irányelvben
megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében.
Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon
együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék nem
felel meg az ezen irányelvben megállapított követelményeknek,
haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt, hogy
előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével arányosan
ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedése
ket, hogy a termék megfeleljen az említett követelményeknek,
vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.
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gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti ható
ságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők
egyike miatt következett-e be:

a) a termék nem tesz eleget az ezen irányelvben meghatározott,
az emberek egészségével és biztonságával, illetve a háziál
latok és a vagyon védelmével kapcsolatos követelményeknek;
vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok hiányosságai.

(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett termék megfelelé
sének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – ameny
nyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel
– a kifogásaikról.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az
illetékes bejelentett szervezetet.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)
Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy
a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére, akkor
tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés
eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghoza
talára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott összes érintett termék tekintetében.

(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem teszi
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés
második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügye
leti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intéz
kedést a termék nemzeti piacon történő forgalmazásának
megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása
vagy visszahívása érdekében.

(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.

(8)
Az érintett termékkel kapcsolatban a tagállamok gondos
kodnak az olyan megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan
meghozataláról, mint a termék visszavonása a piacról.

36. cikk
Uniós védintézkedési eljárás
(1)
Amennyiben a 35. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

A Bizottság valamennyi tagállamnak címzi határozatát, és hala
déktalanul megküldi azt számukra és a megfelelő gazdasági
szereplőnek vagy szereplőknek.

(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adato
kat, a termék származási helyét, a megfelelés feltételezett
hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott
nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak
minősül, valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedé
seket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő
terméket kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot.
Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett
tagállam visszavonja azt.
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(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak
minősül, és a termék megfelelésének hiánya az ezen irányelv
35. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált
szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

37. cikk
Kockázatot jelentő megfelelő termékek
(1)
Amennyiben egy tagállam a 35. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a
termék megfelel ennek az irányelvnek, azonban mégis kocká
zatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a
háziállatokra vagy vagyontárgyakra, akkor felszólítja az érintett
gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat
jellegével arányosan ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett
termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot,
vagy vonja ki a terméket a forgalomból vagy hívja vissza azt.

(2)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy az uniós piacon
általa forgalmazott, valamennyi érintett termék tekintetében
kiigazító intézkedést hoz.

(3)
A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendel
kezésre álló adatot, különösen az érintett elektromos berendezés
azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási
helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint
a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,
és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és
szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi
aktusokat a 39. cikk (3) bekezdésében említett tanácsadó bizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyek egészségének és biztonságának védelmével kapcso
latos, kellően indokolt, sürgős esetekben a Bizottság a 39. cikk
(4) bekezdésében említett eljárás keretében azonnal alkalma
zandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.
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38. cikk
Az alaki megfelelés hiánya
(1)
A 35. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:
a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen
irányelv 16. cikkét megsértve tüntették fel;
b) az adott esetben szükséges CE-jelölést nem tüntették fel;
c) a robbanás elleni védelem megkülönböztető jelét ( ), a
felszereléscsoport és -kategória jelét, és adott esetben az
egyéb jelöléseket és információkat a II. melléklet 1.0.5. pont
jának megsértésével tüntették fel vagy nem tüntették fel;
d) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a
szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – a
16. cikket megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;
e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy adott esetben a
megfelelőségi nyilatkozatot nem csatolták a termékhez;
f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy az adott esetben
szükséges megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették
el;
g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos;
h) a 6. cikk (7) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében
említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan
tüntették fel;
i) a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.
(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott termék korlátozására vagy betil
tására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból
történő kivonásáról.
6. FEJEZET
A BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk
Bizottsági eljárás

(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

(1)
A Bizottságot a robbanásveszélyes légkörben való hasz
nálatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekkel foglalkozó
bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti
bizottság.
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(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

Ezeket az intézkedéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.

(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó nyilat
kozatot is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigaz
gatási 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.

(4)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak
5. cikkével.
(5)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott
konzultációt ír elő.
A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizs
gálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.
40. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi
megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek végrehajtását. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések
esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.
43. cikk
Hatályon kívül helyezés
A XI. melléklet A. részében felsorolt jogi aktussal módosított
94/9/EK irányelv 2016. április 20-án hatályát veszti, a XI.
melléklet B. részében meghatározott, az irányelv nemzeti
jogba való átültetésére és az irányelv alkalmazására vonatkozó
határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme
nélkül.
A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a
XII. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően
ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

44. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

41. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)
A tagállamok nem akadályozzák meg az olyan termék
forgalmazását vagy üzembe helyezését, amely megfelel a
94/9/EK irányelvnek, és már 2016. április 20-a előtt forgalomba
hozták.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.
A 2. cikk 1. és 3–7. pontját, a 4. cikket és az I., II., XI. és XII.
mellékletet 2016. április 20-tól kell alkalmazni.
45. cikk

(2)
A 94/9/EK irányelv alapján kiállított tanúsítványok ezen
irányelv értelmében érvényesek.

Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

42. cikk
Átültetés
(1)
A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 1. cikknek, a 2. cikk 2.
és 8–26. pontjának, 3. cikkének, 5–41. cikkének és III–X.
mellékletének megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét hala
déktalanul közlik a Bizottsággal.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I. MELLÉKLET
FELSZERELÉSCSOPORTOK KATEGÓRIÁKBA TÖRTÉNŐ SOROLÁSÁT MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUMOK
1. Felszereléscsoport
a) Az M1 felszereléskategóriába tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban műkö
dőképes és nagyon magas szintű védelmet nyújtó, szükség esetén különleges kiegészítő eszközökkel felszerelt
berendezések.
Az ebbe az osztályba tartozó felszereléseket bányák felszín alatti részeiben, valamint az ilyen bányák sújtólég
és/vagy éghető por által veszélyeztetett felszíni létesítményeiben tervezik használni.
Az ilyen felszerelések esetében követelmény, hogy robbanásveszélyes légkörben működőképességüket őrizzék meg
a ritkán előforduló, felszereléseket érintő balesetjellegű események bekövetkezésekor is; az általuk nyújtott védelmi
módoknak meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak úgy, hogy:
— az egyik védelmi mód esetleges meghibásodása esetén legalább egy második, független védelmi mód a megköve
telt védelmi szintet biztosítsa, vagy
— a megkövetelt védelmi szint abban az esetben is biztosított legyen, ha egymástól függetlenül két meghibásodás
egyidejűleg következik be.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2.0.1. pontjában előírt kiegészítő
követelményeknek.
b) Az M2 felszereléskategóriába tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban műkö
dőképes és magas szintű védelmet nyújtó, szükség esetén különleges kiegészítő eszközökkel felszerelt berendezések.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket bányák felszín alatti részeiben, valamint az ilyen bányák olyan felszíni
részeiben tervezik használni, amelyek sújtólég és/vagy éghető por által történő veszélyeztetésnek lehetnek kitéve.
Robbanásveszélyes légkör kialakulása esetén az ilyen felszereléseket feszültségmentesíteni kell.
Az ilyen felszerelések esetében követelmény, hogy normál, valamint még különösen a durva kezelés vagy változó
környezeti viszonyok miatt bekövetkező nagyobb igénybevételt jelentő üzemi körülmények mellett is biztosítsák a
megkövetelt védelmi szintet.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2.0.2. pontjában előírt kiegészítő
követelményeknek.
2. II. Felszereléscsoport
a) Az 1. felszereléskategóriába tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban műkö
dőképes és nagyon magas szintű védelmet nyújtó felszerelések.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket olyan területeken tervezik használni, ahol levegő és gázok, gőzök,
permet vagy levegő/por keveréke által képzett robbanásveszélyes légkör folyamatosan, hosszú ideig vagy gyakran
alakul ki.
Az ilyen felszerelések esetében követelmény, hogy működőképességüket őrizzék meg még a ritkán előforduló, a
felszereléseket érintő balesetjellegű események bekövetkezésekor is, az általuk nyújtott védelmi módoknak meg kell
felelniük az alábbi elvárásoknak úgy, hogy:
— az egyik védelmi mód esetleges meghibásodása esetén legalább egy második, független védelmi mód a megköve
telt védelmi szintet biztosítsa, vagy
— a megkövetelt védelmi szint abban az esetben is biztosított legyen, ha egymástól függetlenül két meghibásodás
egyidejűleg következik be.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2.1. pontjában előírt kiegészítő
követelményeknek.
b) A 2. felszereléskategóriába tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban működő
képes és magas szintű védelmet nyújtó felszerelések.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket olyan területeken tervezik használni, ahol levegő és gázok, gőzök,
permet vagy levegő/por keveréke által képzett robbanásveszélyes légkör alkalmanként valószínűleg kialakulhat.
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Az ebbe a kategóriába tartozó felszerelések által nyújtott védelmi módoknak úgy kell működniük, hogy kielégítő
szintű védelmet nyújtsanak gyakori üzemzavarok vagy felszerelés meghibásodása esetén is.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2.2. pontjában előírt kiegészítő
követelményeknek.
c) A 3. felszereléskategóriába tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban működő
képes és normál szintű védelmet nyújtó felszerelések.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket olyan területeken tervezik használni, ahol levegő és gázok, gőzök,
permet vagy levegő/por keveréke által képzett robbanásveszélyes légkör feltételezhetően nem, vagy csak ritkán és
csak rövid időre alakulhat ki.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszerelések normál szintű védelmet nyújtanak.
Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseknek meg kell felelniük a II. melléklet 2.3. pontjában előírt kiegészítő
követelményeknek.
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II. MELLÉKLET
ROBBANÁSVESZÉLYES LÉGKÖRBEN VALÓ HASZNÁLATRA SZÁNT FELSZERELÉSEK ÉS VÉDELMI RENDSZEREK
TERVEZÉSÉVEL ÉS GYÁRTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI
KÖVETELMÉNYEK
Bevezető észrevételek
A.

A gyorsan változó technológiai ismereteket figyelembe kell venni, és a lehetőségek szerint azokat azonnal
alkalmazni kell.

B.

Az 1. cikk (1) bekezdésének (b) pontjában felsorolt eszközök esetében az alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelmények alkalmazása csak olyan mértékben elvárás, amíg a robbanás kockázata szempontjából az adott
eszközök megbízható működéséhez és üzemeltetéséhez azok szükségesek.

1.

Felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó közös követelmények

1.0.

Általános követelmények

1.0.1.

Az integrált robbanás elleni védelem alapelvei
Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszereléseket és védelmi rendszereket az integrált robbanás
elleni védelem szempontjainak figyelembevételével kell megtervezni.
Ebben a vonatkozásban a gyártó köteles megtenni a következő megfelelő intézkedéseket:
— mindenekelőtt, ha lehetséges, meg kell akadályoznia, hogy a felszerelések és védelmi rendszerek maguk
hozzanak létre vagy bocsássanak ki robbanásveszélyes légkört,
— meg kell akadályoznia a robbanásveszélyes légkör gyújtását, ebben a vonatkozásban figyelembe kell venni
minden elektromos és nem elektromos gyújtóforrás természetét,
— ha mindezek ellenére robbanás következik be, amely közvetve vagy közvetlenül személyek, vagy adott
esetben háziállatok vagy vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, azt azonnal meg kell fékezni, és/vagy a
robbanás lángjainak és nyomásának a terjedését hatékonyan korlátozni kell a megfelelő biztonsági szintre.

1.0.2.

Annak érdekében, hogy a veszélyes helyzetek kialakulását a lehető legnagyobb mértékben ki lehessen zárni, a
felszereléseket és védelmi rendszereket az összes lehetséges üzemi meghibásodás felmérését követően és azok
figyelembevételével kell megtervezni és legyártani.
Minden értelemszerűen előre látható, helytelen használatot figyelembe kell venni.

1.0.3.

Különleges ellenőrzési és karbantartási feltételek
Azokat a felszereléseket és védelmi rendszereket, amelyeket különleges ellenőrzési és karbantartási eljárásoknak
kell alávetni, ezeknek a körülményeknek a figyelembevételével kell megtervezni és legyártani.

1.0.4.

A közvetlen környezeti feltételek
A felszereléseket és védelmi rendszereket a közvetlen környezetben meglévő vagy előre látható környezeti
feltételek figyelembevételével kell megtervezni és legyártani.

1.0.5.

Jelölés
Minden felszerelést és védelmi rendszert olvasható és letörölhetetlen jelöléssel kell ellátni, amely legalább a
következőket tartalmazza:
— a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, illetve címe,
— a CE-jelölés (lásd a 765/2008/EK rendelet II. mellékletét),
— a széria vagy típus megjelölése,
— a tétel- vagy sorozatszám, ha a gyártó ilyet alkalmaz,
— a gyártás éve,
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— a robbanás elleni védelem megkülönböztető jele

, amelyet a felszereléscsoport és -kategória jele követ,

— a II. felszereléscsoport esetében a „G” betűjel (gázok, gőzök vagy permet által előidézett robbanásveszélyes
légkör jele),
és/vagy
— a „D” betűjel (por által előidézett robbanásveszélyes légkör jele).
Továbbá, ahol szükséges, feltüntethető a biztonságos használathoz szükséges összes lényeges információ is.
1.0.6.

Gépkönyv
a) Minden felszereléshez és védelmi rendszerhez csatolni kell legalább a következő útmutatásokat tartalmazó
gépkönyvet:
— összefoglaló jellegű tájékoztatás nyújtása azokról az információkról, amelyek alapján a felszerelésen vagy
védelmi rendszeren feltüntetik a jelölést, a tétel- vagy sorozatszám feltüntetése kivételével (lásd az 1.0.5.
pontban), minden olyan információval kiegészítve, amely a felszerelés karbantartásához szükséges (javító
cég stb. nevének a feltüntetése stb.),
— utasítások a biztonságos:
— üzembe helyezéshez,
— használathoz,
— összeszereléshez és szétszereléshez,
— karbantartáshoz (szervizeléshez és sürgős javításokhoz),
— beszereléshez,
— beállításhoz,
— szükség esetén a nyomáscsökkentő eszközök előtt lévő veszélyes helyek közelségének a jelölése,
— szükség esetén a képzési/betanítási utasítások,
— olyan adatok, amelyek ismeretében kétségkívül eldönthető, hogy egy bizonyos kategóriájú felszerelés
biztonságosan használható-e a tervezett helyen a várható működési feltételek mellett,
— elektromos és nyomásviszonyok paraméterei, maximális felületi hőmérsékleti értékek és egyéb határérté
kek,
— szükség esetén különleges használati feltételek feltüntetése, beleértve a nem rendeltetésszerű használatot is,
amely a tapasztalatok alapján feltételezhető,
— szükség esetén a felszerelésekre vagy védelmi rendszerekre felszerelhető eszközök jellemző tulajdonsága
inak feltüntetése.
b) A gépkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az üzembe helyezéshez, karbantartáshoz, felügyeletéhez, a
megfelelő működés ellenőrzéséhez, és adott esetben, a felszerelések és védelmi rendszerek javításához szük
séges rajzokat és minden egyéb hasznos információt, különös tekintettel a biztonságra.
c) A felszerelést vagy védelmi rendszert bemutató leírás nem tartalmazhat a biztonsági szempontok vonatko
zásában a gépkönyv tartalmával ellentmondó információkat.

1.1.

Anyagok kiválasztása

1.1.1.

A felszerelések és védelmi rendszerek gyártásában felhasznált anyagok az előre látható üzemi körülmények
között nem idézhetnek elő robbanást.
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1.1.2.

A gyártó által meghatározott üzemi feltételek mellett nem fordulhat elő, hogy a gyártásban felhasznált anyagok
és a robbanásveszélyes légkör alkotóelemei között olyan reakció lépjen fel, amely esetleg leronthatja a robbanás
elleni védelem szintjét.

1.1.3.

Az anyagokat olyan módon kell kiválasztani, hogy azok jellemzőinek előre látható változásai, valamint azok más
anyagokkal összeférhetően kombinálva ne csökkentsék a megkövetelt védelmi szintet; különös figyelmet kell
fordítani a gyártásban felhasználásra kerülő anyagok kopásállóságára és korrózióval szembeni ellenállására,
elektromos vezetőképességére, ütésállóságára, öregedési jellemzőire, valamint a hőmérséklet-változások tűrésére.

1.2.

Tervezés és gyártás

1.2.1.

A felszereléseket és védelmi rendszereket a robbanás elleni védelemmel kapcsolatos technológiai ismeretek
megfelelő szintű figyelembevételével kell megtervezni és legyártani annak érdekében, hogy az előre várható
élettartamuk során biztonságosan üzemeltethetők legyenek.

1.2.2.

A felszerelésekbe és védelmi rendszerekbe beépítésre kerülő vagy cserealkatrészként használt alkatrészeket úgy
kell megtervezni és legyártani, hogy azok a gyártó által előírt utasításoknak megfelelően telepítve megfeleljenek a
védelmi szint tekintetében a felhasználási céloknak.

1.2.3.

Zárt szerkezetek és szivárgás elleni védelem
Olyan felszerelések esetében, amelyek gyúlékony gázokat vagy porokat bocsáthatnak ki, lehetőség szerint csak
zárt szerkezet alkalmazható.
Olyan esetekben, ha a felszerelések nyílásokkal vagy nem tömített csatlakozókkal rendelkeznek, azokat lehetőség
szerint úgy kell megtervezni, hogy a keletkező gázok vagy porok a felszerelésen kívüli környezetben ne idéz
hessenek elő robbanásveszélyes légkört.
Azokat a pontokat, ahol anyagok töltése vagy ürítése történik, lehetőség szerint olyan módon kell megtervezni és
legyártani, hogy a töltések és ürítések során akadályozzák gyúlékony anyagok szabadba jutásának a lehetőségét.

1.2.4.

Por lerakódása
Azoknak a felszereléseknek és védelmi rendszereknek az esetében, amelyeket olyan környezetben való haszná
latra szánnak, ahol porlerakódás következhet be, olyan tervezési megoldást kell alkalmazni, amely meggátolja a
lerakódott por gyulladását.
Általában amennyiben lehetséges, a porlerakódás lehetőségét meg kell akadályozni. A felszereléseknek és védelmi
rendszereknek könnyen tisztíthatóknak kell lenniük.
A felszerelések alkatrészeinek a felületi hőmérsékletét jóval alacsonyabban kell tartani, mint a porlerakódások
izzási hőmérséklete.
A porlerakódás lehetséges vastagságát figyelembe kell venni, és ha indokolt, megfelelő megoldás alkalmazásával a
hőmérséklet emelkedésének megakadályozása céljából gondoskodni kell a hőmérséklet szabályozásáról.

1.2.5.

Kiegészítő védelmi eszközök
Azokat a felszereléseket és védelmi rendszereket, amelyek különféle külső erőhatásoknak vannak kitéve, kiegé
szítő védelmi eszközökkel kell felszerelni.
A felszereléseknek ellen kell állniuk az ilyen erőhatásoknak, ugyanakkor nem csökkenhet a robbanás elleni
védelem szintje.

1.2.6.

Biztonságos nyitási megoldások
Abban az esetben, ha a felszerelések és védelmi rendszerek a robbanás elleni védelem részét képező házban vagy
zárt tartályban kerülnek elhelyezésre, az ilyen ház vagy tartály kinyitásához különleges szerszám használatát kell
rendszeresíteni, vagy megfelelő védelmet nyújtó intézkedéseket kell alkalmazni.

1.2.7.

Egyéb kockázatokkal szembeni védelem
A felszereléseket és védelmi rendszereket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy azok teljesítsék a
következő követelményeket:
a) meg kell akadályozni közvetlen vagy közvetett érintkezésből származó fizikai sérülések vagy egyéb károk
bekövetkezésének a lehetőségét;
b) biztosítani kell, hogy hozzáférhető részeken ne keletkezzen sérülést okozó felületi hőmérséklet vagy veszélyes
sugárzási szint;
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c) meg kell szüntetni a gyakorlatban feltárt, nem elektromos jellegű veszélyforrásokat;
d) gondoskodni kell arról, hogy az előre látható túlterhelési körülmények ne idézhessenek elő veszélyes hely
zeteket.
Amennyiben a felszerelések és védelmi rendszerek e pontban említett kockázataira részben vagy teljes mértékben
más uniós jogszabályok hatályosak, az ilyen felszerelésekre és védelmi rendszerekre, valamint az ilyen kockáza
tokra az említett specifikus uniós jogszabályok alkalmazásának kezdetétől fogva ezen irányelv rendelkezései nem
alkalmazandók, illetve alkalmazásukat be kell szüntetni.
1.2.8.

Felszerelések túlterhelése
A felszerelések túlzott mértékű túlterhelésének a lehetősége a tervezési szakaszban integrált mérések elvégzésével,
szabályzó- és vezérlőeszközök, például túláram elleni megszakítókapcsolók, hőmérséklet-korlátozók, differenciált
nyomáskapcsoló, áramlásmérők, időrelék, sebességszabályozók, és/vagy hasonló megfigyelőeszközök használa
tával megelőzhető.

1.2.9.

Nyomásálló zárt rendszerek
Ha robbanásveszélyes légkörben gyulladásra hajlamos anyagokat tokba helyeznek, gondoskodni kell arról, hogy a
tokozás ellenálljon a belső robbanás által fejlesztett nyomásnak, és megakadályozza a robbanásveszélyes légkör
robbanásának átterjedését a tokot körülvevő környezetre.

1.3.

Potenciális gyújtóforrások

1.3.1.

Különféle gyújtóforrások által előidézett kockázatok
Meg kell akadályozni, hogy robbanásveszélyes légkörben potenciális gyújtóforrások, például szikrák, lángok,
elektromos ívek, magas felületi hőmérsékletek, akusztikus energia, optikai sugárzás, elektromágneses hullám,
vagy egyéb gyújtóforrás jelenléte fordulhasson elő.

1.3.2.

Sztatikus elektromos töltés által előidézett kockázatok
Megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozni veszélyes kisüléseket előidéző sztatikus elektromos töltések
keletkezésének a lehetőségét.

1.3.3.

Kóbor áram és áramszivárgás által előidézett veszélyek
Meg kell akadályozni, hogy veszélyes mértékű korrózió, felületi túlmelegedés vagy gyulladás előidézésére alkalmas
szikrák keletkezését elősegítő kóbor áramok vagy áramszivárgások fordulhassanak elő.

1.3.4.

Túlmelegedés által előidézett veszély
Forgás közben vagy idegen testek behatolása következményeképpen egymással érintkező anyagok és alkatrészek
közötti súrlódás következtében bekövetkező túlmelegedés lehetőségét már lehetőleg a tervezési szakaszban meg
kell akadályozni.

1.3.5.

Nyomáskiegyenlítésekből származó kockázatok
A felszereléseket és védelmi rendszereket olyan módon kell megtervezni, vagy megfelelő beépített mérő-, vezérlőés szabályzóeszközökkel kell felszerelni, hogy az általuk keltett nyomáskiegyenlítés ne idézhessen elő gyulladás
veszélyével járó lökéshullámokat vagy gyulladást előidéző kompressziót.

1.4.

Külső környezet által előidézett kockázatok

1.4.1.

A felszereléseket és védelmi rendszereket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy a rendeltetésszerű
feladataikat biztonságosan képesek legyenek ellátni változó környezeti körülmények, valamint rendkívüli feszült
ségértékek, nedvesség, rezgés, szennyeződés és egyéb külső környezeti hatások mellett is, a gyártó által megálla
pított működési feltételek között.

1.4.2.

A felszerelések alkatrészeinek alkalmasaknak kell lenniük a rendeltetésszerű használat során bekövetkező mecha
nikus erőhatások és hőhatások elviselésére, és ellen kell állniuk a meglévő vagy előreláthatóan keletkező agresszív
anyagok támadásainak.

1.5.

Biztonsági eszközökkel szemben támasztott követelmények

1.5.1.

A biztonsági eszközöknek az üzemeltetéshez szükséges mérő- és/vagy vezérlőeszközök működésétől függetlenül
működőképeseknek kell lenniük.
A biztonsági eszközök meghibásodásait a lehető legrövidebb időn belül megfelelő gyorsasággal fel kell deríteni,
és megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával gondoskodni kell arról, hogy veszélyes helyzetek kialakulásának
valószínűsége alacsony legyen.
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Elektromos áramkörökben meghibásodás esetén a biztonság irányába hajló működést (fail-safe elve) kell általában
alkalmazni.
A biztonsági kapcsolórendszereknek általánosságban közvetlenül, köztes szoftverparancsok nélkül kell működ
tetniük a vezérlőszerkezetet.
1.5.2.

Biztonsági eszközök meghibásodásainak esetén gondoskodni kell arról, hogy a felszereléseket és/vagy védelmi
rendszereket lehetőség szerint biztonságos állapotba hozzák.

1.5.3.

A biztonsági eszközök vészleállító kapcsolóit lehetőség szerint fel kell szerelni újraindítás reteszeléssel. Újra
indítási utasítás kiadására normál üzemi körülmények között csak az újraindítás reteszelésének szándékos
kioldását követően kerülhet sor.

1.5.4.

Vezérlő- és kijelzőegységek
Ha vezérlő- és kijelzőegységeket használnak, azokat a megfelelő ergonómiai szempontok figyelembevételével kell
megtervezni, hogy a robbanásveszéllyel járó kockázatok vonatkozásában az elérhető legnagyobb fokú üzemi
biztonságot nyújtsák.

1.5.5.

Robbanás elleni védelem céljából mérési funkcióval rendelkező eszközökre
vonatkozó követelmények
Robbanékony légkörben használt felszerelések esetében a mérési funkciókkal rendelkező eszközöket olyan
módon kell megtervezni és legyártani, hogy azok képesek legyenek működőképességüket az előrelátható műkö
dési körülmények között megőrizni.

1.5.6.

Szükség esetén gondoskodni kell a mérési leolvasás pontossága ellenőrizhetőségének és a mérőeszközök műkö
dőképességének biztosításáról.

1.5.7.

A mérési funkcióval rendelkező eszközökbe be kell építeni a megfelelő biztonsági tényezőt, ami biztosítja, hogy a
riasztási szint lényegesen a felügyelt légkörben esetlegesen előforduló robbanási/gyulladási határértékek alatt
legyen, figyelembe véve különösen az adott létesítmény működési feltételeit, és a mérőrendszer működésében
esetlegesen előforduló eltéréseket.

1.5.8.

Szoftver által előidézett kockázatok
Szoftver által vezérelt felszerelések és védelmi rendszerek, valamint biztonsági eszközök tervezésekor különösen
számolni kell az esetleges szoftverhibák előfordulása által előidézett kockázatokkal.

1.6.

A rendszerrel kapcsolatos biztonsági követelmények integrációja

1.6.1.

Automatikus folyamatokba beépített felszereléseket és védelmi rendszereket lehetőség szerint kézi úton is ki
lehessen kapcsolni, ha az automatikus folyamatok eltérnek a rendeltetésszerű üzemi körülményektől, és ez nem
veszélyeztetheti a biztonságot.

1.6.2.

Vészleállító kapcsoló működésekor a felhalmozott energia lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb eloszlatásáról
gondoskodni kell, vagy az energiaforrást izolálni kell, hogy az a továbbiakban ne jelentsen veszélyforrást.
Ez a követelmény elektrokémiailag tárolt energia esetében nem alkalmazandó.

1.6.3.

Tápfeszültség kimaradás által előidézett kockázatok
Ha a felszerelések és védelmi rendszerek használata további kockázatok keletkezését és terjedését idézheti elő
tápfeszültség kimaradások esetén, gondoskodni kell arról, hogy a létesítmény többi részétől elszigetelve a felsze
relések és védelmi rendszerek működőképessége fenntartható legyen.

1.6.4.

Csatlakozási helyek által előidézett kockázatok
A felszereléseket és védelmi rendszereket megfelelő kábel- és vezetékbevezetéssel kell felszerelni.
Amennyiben a felszereléseket és védelmi rendszereket más felszerelésekkel és védelmi rendszerekkel kombinálva
használják, a felszerelések és védelmi rendszerek közötti érintkező felületnek biztonságosnak kell lennie.
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Figyelmeztető eszközök alkalmazása felszereléseken
Olyan esetekben, amikor felszereléseket vagy védelmi rendszereket felszerelnek robbanásveszélyes légkör kiala
kulását figyelő vagy riasztó készülékekkel, azok megfelelő helyekre való elhelyezéséhez a szükséges utasításokat
rendelkezésre kell bocsátani.

2.

Felszerelésekkel szemben támasztott kiegészítő követelmények

2.0.

Az I. felszereléscsoportba tartozó felszerelésekkel szembeni követelmények

2.0.1.

Az I. felszereléscsoport M1 felszereléskategóriájával szembeni követelmények

2.0.1.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy gyújtóforrások ne válhassanak aktívakká még
a felszerelést érintő, ritka esetekben előforduló zavarok bekövetkezése esetén sem.
A felszereléseknél olyan védelmi módokat kell alkalmazni, hogy:
— az egyik védelmi mód esetleges meghibásodása esetén legalább egy második, független védelmi mód a
megkövetelt védelmi szintet biztosítsa, vagy
— a megkövetelt védelmi szint abban az esetben is biztosított legyen, ha egymástól függetlenül két meghibá
sodás következik be.
Szükség esetén a felszereléseket fel kell szerelni kiegészítő védelmi módokkal is.
Az ilyen felszereléseknek robbanásveszélyes légkör jelenlétében is meg kell őrizniük működőképességüket.
2.0.1.2. Szükség esetén a felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy azok megakadályozzák por
behatolásának lehetőségét.
2.0.1.3. A felszerelések alkarészeinek felületi hőmérsékletét egyértelműen a por/levegő keverékek gyulladási hőmérsékleti
értéke alatt kell tartani a lebegő porok gyulladásának megakadályozása érdekében.
2.0.1.4. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni, hogy a felszerelésrészek, amelyek gyújtóforrások lehetnek, csak a
felszerelés inaktív időszakaiban vagy gyújtószikra-mentes körülmények között legyenek nyithatók. Olyan esetek
ben, ahol a felszerelés aktív állapotának megszüntetése nem lehetséges, a gyártó köteles a felszerelésrészek
nyitószerkezetén megfelelő figyelmeztető feliratot elhelyezni.
Szükség esetén a felszerelést megfelelő reteszelő rendszerekkel kell felszerelni.
2.0.2.

Az I. felszereléscsoport M2 felszereléskategóriájával szembeni követelmények

2.0.2.1. A felszereléseket fel kell szerelni olyan védelmi módokkal, amelyek biztosítják, hogy normál működési körül
mények, sőt különösen a durva kezelés vagy változó környezeti körülmények miatt bekövetkező rendkívüli
üzemi körülmények között gyújtóforrások ne váljanak aktívakká.
Az ilyen felszereléseket robbanásveszélyes légkör keletkezése esetén feszültségmentesíteni kell.
2.0.2.2. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni, hogy a felszerelésrészek, amelyek gyújtóforrások lehetnek, csak a
felszerelés inaktív állapotában vagy megfelelő reteszelő rendszereken keresztül legyenek nyithatók. Olyan esetek
ben, ahol a felszerelés aktív állapotának megszüntetése nem lehetséges, a gyártó köteles a felszerelésrészek
nyitószerkezetén megfelelő figyelmeztető feliratot elhelyezni.
2.0.2.3. A por jelenlétében keletkező robbanás kockázatával kapcsolatosan az M1 felszereléskategóriához tartozó felsze
relésekhez előírt követelményeket be kell tartani.
2.1.

A II. felszereléscsoport 1. felszereléskategóriájával szembeni követelmények

2.1.1.

Gázok, gőzök vagy permet által előidézett robbanásveszélyes légkör

2.1.1.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy gyújtóforrások ne válhassanak aktívakká még
a felszerelést érintő, ritka esetekben előforduló zavarok bekövetkezése esetén sem.
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A felszereléseket el kell látni védelmi módokkal annak biztosítása érdekében, hogy:
— az egyik védelmi mód esetleges meghibásodása esetén legalább egy második, független védelmi mód a
megkövetelt védelmi szintet biztosítsa, vagy
— a megkövetelt védelmi szint abban az esetben is biztosított legyen, ha egymástól függetlenül két meghibá
sodás következik be.
2.1.1.2. Olyan felszerelések esetében, amelyek felületén hőmérséklet-emelkedés fordulhat elő, megfelelő intézkedéseket
kell tenni, hogy a megadott maximális felületi hőmérséklet értékének túllépése még a legkedvezőtlenebb körül
mények között se fordulhasson elő.
A kémiai reakciók által esetlegesen előidézett hőmérséklet-emelkedés hatásait szintén figyelembe kell venni.
2.1.1.3. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni, hogy a felszerelésrészek, amelyek gyújtóforrások lehetnek, csak a
felszerelés inaktív vagy gyújtószikra-mentes állapotban legyenek nyithatók. Olyan esetekben, ahol a felszerelés
aktív állapotának megszüntetése nem lehetséges, a gyártó köteles a felszerelésrészek nyitószerkezetén megfelelő
figyelmeztető feliratot elhelyezni.
Szükség esetén a felszerelést megfelelő reteszelő rendszerekkel kell felszerelni.
2.1.2.

Levegő/por keverékek által előidézett robbanásveszélyes légkör

2.1.2.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy gyulladás ne forduljon elő még a felszereléssel
kapcsolatos ritkán előforduló zavarok bekövetkezése esetén sem.
A felszereléseket fel kell szerelni védelmi módokkal annak biztosítása érdekében, hogy:
— az egyik védelmi mód esetleges meghibásodása esetén legalább egy második, független védelmi mód a
megkövetelt védelmi szintet biztosítsa, vagy
— a megkövetelt védelmi szint abban az esetben is biztosított legyen, ha egymástól függetlenül két meghibá
sodás következik be.
2.1.2.2. Szükség esetén a felszereléseket olyan módon kell megtervezni, hogy a felszerelésbe por csak erre a célra
kifejezetten kijelölt helyeken hatolhasson be, vagy távozhasson el.
E követelménynek meg kell felelni a felszerelésen alkalmazott kábelbevezetőknek és csatlakozóelemeknek is.
2.1.2.3. A felszerelések részeinek felületi hőmérsékletét egyértelműen az előre látható por/levegő keverékek gyulladási
hőmérsékleti értéke alatt kell tartani a lebegő por gyulladásának megakadályozása érdekében.
2.1.2.4. A felszerelésrészek biztonságosan nyitható részei vonatkozásában a 2.1.1.3. pontban előírt követelmények alkal
mazandók.
2.2.

A II. felszereléscsoport 2. felszereléskategóriájával szembeni követelmények

2.2.1.

Gázok, gőzök vagy permet által előidézett robbanásveszélyes légkör

2.2.1.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy gyújtóforrások keletkezésének a lehetőségét
megakadályozzák még külső zavarok vagy a felszerelés olyan működési hibáinak gyakori előfordulása eseteiben
is, amelyeket a normál működési körülmények között figyelembe kell venni.
2.2.1.2. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy a meghatározott felületi hőmérsékletnek a
túllépése ne következhessen be még a gyártó által előre látott rendkívüli kockázatok bekövetkezése esetén sem.
2.2.1.3. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni, hogy a felszerelésrészek, amelyek gyújtóforrások lehetnek, csak a
felszerelés inaktív állapotában vagy megfelelő reteszelő rendszereken keresztül legyenek nyithatók. Olyan esetek
ben, ahol a felszerelés aktív állapotának megszüntetése nem lehetséges, a gyártó köteles a felszerelésrészek
nyitószerkezetén megfelelő figyelmeztető feliratot elhelyezni.
2.2.2.

Levegő/por keverékek által előidézett robbanásveszélyes légkör

2.2.2.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy a levegő/por keverékek gyulladása elkerülhető
legyen még gyakran előforduló zavaró hatások vagy normális üzemi körülmények között várhatóan előforduló
üzemzavarok bekövetkezése esetén is.
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2.2.2.2. A felületi hőmérsékletet illetően a 2.1.2.3. pontban előírt követelmények alkalmazandók.
2.2.2.3. A por elleni védelem vonatkozásában a 2.1.2.2. pontban előírt követelmények alkalmazandók.
2.2.2.4. A felszerelésrészek biztonságosan nyitható részei vonatkozásában a 2.1.1.3. pontban előírt követelmények alkal
mazandók.
2.3.

A II. felszereléscsoport 3. felszereléskategóriájával szembeni követelmények

2.3.1.

Gázok, gőzök vagy permet által előidézett robbanásveszélyes légkör

2.3.1.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és legyártani, hogy normál üzemi körülmények között várhatóan
előforduló gyújtóforrások ne keletkezzenek.
2.3.1.2. A felületi hőmérsékleteknek nem szabad meghaladniuk a rendeltetésszerű használati körülményekhez meghatá
rozott legnagyobb hőmérsékleti értékeket. Kivételes esetekben magasabb hőmérsékleti értékek csak akkor enged
hetők meg, ha a gyártó vállalja különleges kiegészítő védelmi intézkedések alkalmazását.
2.3.2.

Levegő/por keverékek által előidézett robbanásveszélyes légkör

2.3.2.1. A felszereléseket olyan módon kell megtervezni és gyártani, hogy a normál működési körülmények között
előrelátható gyújtóforrások ne idézhessék elő levegő/por keverékek gyulladását.
2.3.2.2. A felületi hőmérsékletet illetően a 2.1.2.3. pontban előírt követelmények alkalmazandók.
2.3.2.3. A felszereléseket a kábelbevezetőkkel és csatlakozóelemekkel együtt a porrészecskék méretének figyelembevéte
lével olyan módon kell megtervezni és gyártani, hogy ne keletkezzen se robbanásveszélyes levegő/por keverék, se
veszélyes porkoncentráció a felszerelés belsejében.
3.

Védelmi rendszerekkel kapcsolatos kiegészítő követelmények

3.0.

Általános követelmények

3.0.1.

A védelmi rendszereket úgy kell méretezni, hogy a robbanás hatásait kellő mértékű biztonsági szintre csökkent
sék.

3.0.2.

A védelmi rendszereket olyan módon kell megtervezni, és úgy kell elhelyezni, hogy a robbanások veszélyes
láncreakciókká alakulását, illetve a kezdeti robbanások detonációvá válását megakadályozzák.

3.0.3.

Energiakimaradás esetén a védelmi rendszereknek a veszélyes helyzet kialakulásának elkerüléséhez elegendő
időtartamon keresztül meg kell őrizniük működőképességüket.

3.0.4.

A védőfelszereléseknek külső zavaró hatások miatt nem szabad meghibásodniuk.

3.1.

Tervezés és kialakítás

3.1.1.

Anyagok jellemzői
Az anyagok jellemzői tekintetében a tervezési szakaszban olyan maximális nyomási és hőmérsékletértékekkel kell
számolni, amelyek megegyeznek a rendkívüli üzemeltetési körülmények között bekövetkező robbanás várható
nyomásával és a keletkező lángok várható hőhatásával.

3.1.2.

Azoknak a védelmi rendszereknek, amelyeket abból a célból terveztek, hogy a robbanás hatásainak ellenálljanak,
azokon belül robbanás következzen be, képeseknek kell lenniük a rendszer integritásának elvesztése nélkül a
lökéshullámok elviselésére.

3.1.3.

A védelmi rendszerekhez csatlakoztatott tartozékoknak ellen kell állniuk működőképességük elvesztése nélkül a
várhatóan bekövetkező legnagyobb robbanási nyomásnak.

3.1.4.

A védelmi rendszerek tervezése és kialakítása során figyelembe kell venni a periférikus felszerelésekben és
csatlakozó csővezetékekben a nyomás által előidézett reakciókat.

3.1.5.

Nyomáscsökkentő rendszerek
Ha feltételezhető, hogy a védelmi rendszereket terhelő erőhatások meghaladják azok szerkezeti szilárdságának a
mértékét, gondoskodni kell olyan megfelelő nyomáscsökkentő megoldások alkalmazásáról, amelyek működése a
közelben tartózkodó személyek biztonságát nem veszélyezteti.
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Robbanáselfojtó rendszerek
A robbanáselfojtó rendszereket olyan módon kell megtervezni és kialakítani, hogy azok a kezdeti robbanásra
annak legkorábbi szakaszában reagáljanak, és optimális módon gátolják azt, figyelembe véve a nyomásnövekedés
maximális sebességét, valamint a legnagyobb mértékű nyomást.

3.1.7.

Robbanást megszakító rendszerek
Bizonyos felszereléseket olyan módon kell megtervezni és kialakítani, hogy a kezdődő robbanásokat a lehető
leggyorsabb megszakítsák úgy, hogy azok az üzemi körülmények között megakadályozzák a belső robbanás
átterjedését, és eközben őrizzék meg mechanikai szilárdságukat.

3.1.8.

A védelmi rendszereknek alkalmasaknak kell lenniük megfelelő riasztási küszöbértékre beállított áramkörökhöz
való illesztésre, hogy szükség esetén anyag betáplálása vagy leürítése leálljon, valamint a felszerelés nem bizton
ságosan működő részei időben leállíthatók legyenek.
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III. MELLÉKLET
B. MODUL: EU-TÍPUSVIZSGÁLAT
1.

Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet
megvizsgálja a termék műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a termék műszaki tervezése megfelel
az ebben az irányelvben meghatározott, rá irányadó követelményeknek.

2.

Az EU-típusvizsgálatot a teljes terméknek (gyártási típusnak) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív minta
darabján kell elvégezni.

3.

A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett szervezethez benyújtani, amelyet ő
választ meg.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a termék
megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését
és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés
szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a termék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumen
táció legalább az alábbiakat tartalmazza:
i. a termék általános leírása;
ii. az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatai;
iii. a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;
iv. a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat
nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető egészségvédelmi és
biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki
előírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentáci
óban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
v. az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; valamint
vi. a vizsgálati jegyzőkönyvek;
d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintákat kérhet, ha
ez a vizsgálati program elvégzéséhez szükséges.

4.

A bejelentett szervezet:

4.1. megvizsgálja a műszaki dokumentációt, ellenőrzi, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban
leírtak szerint történt-e, továbbá megállapítja, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált
szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket
az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;
4.2. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy
döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkal
mazta;
4.3. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a
vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott megoldások –
beleértve az alkalmazott egyéb vonatkozó műszaki előírásokban szereplőket is – teljesítik-e ezen irányelv megfelelő
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeit;
4.4. megállapodik a gyártóval a vizsgálatok és tesztek elvégzésének helyszínéről.
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5.

A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban vállalt tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő
értékelő jelentést. Bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés
– részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6.

Amennyiben a típus megfelel az ezen irányelvben foglalt, az érintett termékre irányadó követelményeknek, a
bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó
nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához
szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.
Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó információt tartalmaznak, amelyek alapján
értékelni lehet, hogy a gyártott termék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés
közbeni ellenőrzést.
Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet vissza
utasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a
kérelmezőt.

7.

A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozó
dik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a
bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.
A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet
a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a termék ezen irányelv alapvető egészség
védelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelőségét, vagy e tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen
módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizs
gálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő
hatósága rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok
és/vagy kiegészítések jegyzékét.
Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa visszautasított, visszavont, felfüg
gesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az
általa kiadott ilyen tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.
Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati
tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki
dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A bejelentett szer
vezet e tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány
mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó
műszaki dokumentációt.

9.

A gyártó az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi a műszaki dokumentációval együtt a termék forgalomba hozatala után tíz évig.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9.
pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízásában.

L 96/339

HU

L 96/340

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IV. MELLÉKLET
D. MODUL: A GYÁRTÁSI FOLYAMAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része,
amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban foglalt kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
eleget tesznek ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó az 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett
termékek gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából; és a gyártót a 4. pontban meghatározott módon felügye
lik.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett termékekkel kapcsolatban kérelmezi minőségbizto
sítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó minden lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak és ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli
intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációja
lehetővé teszi a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) minőségbiztosítási célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelős
sége és hatásköre;
b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres
intézkedések, amelyeket használni fognak;
c) a gyártás előtt, közben és után végrehajtandó vizsgálatok és tesztek, valamint a végrehajtás gyakorisága;
d) a minőségbiztosítási nyilvántartás, így például az ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrálási adatok,
az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.; és
e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szol
gáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett
szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
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A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy
olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri
ezen irányelv alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.
Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érde
kében, hogy a gyártó képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a
szükséges vizsgálatokat a termék ezen irányelv követelményeinek való megfelelésének biztosítása tekintetében.
A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a
raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási nyilvántartások, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok
és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is készít.
5.

CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó feltünteti a szükséges CE-jelölést minden olyan terméken, amely nem alkatrész és – a 3.1. pontban említett
bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati
tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a nem alkatrésznek minősülő termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és azt az olyan termék, amely nem alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a termék azon modelljét, amelyre vonatkozóan
elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát valamennyi termékhez, amely nem alkatrész, csatolni kell.
5.3. A gyártó az alkatrész mindegyik modelljére vonatkozóan írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az
alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. A megfelelőségi nyilat
kozat azonosítja az alkatrész modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették. Valamennyi alkatrészhez csatolni kell a
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
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A gyártó a termék forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 éven keresztül a nemzeti hatóságok részére
elérhetővé teszi a következőket:
a) az 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) az 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. említett határozatait és jelentései.

7.

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa
visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minő
ségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
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V. MELLÉKLET
F. MODUL: TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A termékellenőrzés alapján történő típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó
eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége
mellett nyilatkozik arról, hogy a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó termékek megfelelnek az EU-típusvizs
gálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak nyomon követése
biztosítsa, hogy az előállított termék megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és ezen
irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

3.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése
érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá
ezen irányelv megfelelő követelményeinek.
A terméknek a megfelelő követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteket úgy végzik el,
hogy a 4. pontban meghatározott módon minden terméket megvizsgálnak és tesztelnek.

4.

A megfelelőség ellenőrzése minden egyes termék vizsgálatával és tesztelésével

4.1. Minden terméket külön megvizsgálnak, és elvégzik rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy az
egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű teszteket annak ellenőrzése érdekében,
hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett jóváhagyott típus megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó
követelményeinek.
Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról,
amelyeket el kell végezni.
4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi bizonyítványt ad ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és
valamennyi jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzési célból a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi.
5.

CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó feltünteti a szükséges CE-jelölést minden olyan terméken, amely nem alkatrész és – a 3. pontban említett
bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati
tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a nem alkatrésznek minősülő termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és azt az olyan termék, amely nem alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a termék azon modelljét, amelyre vonatkozóan
elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát valamennyi olyan termékhez, amely nem alkatrész csatolni kell.
A gyártó – az 3. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a bejelentett szervezet
azonosító számát is elhelyezheti a terméken.
5.3. A gyártó az alkatrész mindegyik modelljére vonatkozóan írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az
alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. A megfelelőségi nyilat
kozat azonosítja az alkatrész modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették. Valamennyi alkatrészhez csatolni kell a
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
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6.

A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezésével és felelősségére – a gyártási eljárás során feltüntetheti a bejelentett
szervezet azonosító számát a terméken.

7.

Meghatalmazott képviselő
A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők,
amennyiben ez szerepel a megbízásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártók 2. pontban
említett kötelezettségeit.
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VI. MELLÉKLET
C1.

MODUL: BELSŐ

GYÁRTÁSELLENŐRZÉSEN
ÉS
FELÜGYELT
TÍPUSMEGFELELŐSÉG

TERMÉKVIZSGÁLATON

ALAPULÓ

1.

A belső gyártásellenőrzésen és a felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési
eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és a 4. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá
biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett termékek megfelelnek az Eutípusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek.

2.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak
nyomon követése biztosítsa, hogy az előállított termék megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és
ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

3.

Termékellenőrzés
A gyártó vagy a nevében eljáró személy minden egyes előállított terméken annak egy vagy több tulajdonságával
kapcsolatban egy vagy több vizsgálatot végez az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az ezen irányelv
követelményeinek való megfelelőség ellenőrzése érdekében. Az ellenőrző vizsgálatokat a gyártó által választott
bejelentett szervezet felelőssége mellett kell elvégezni.
A gyártó a bejelentett szervezet felelőssége mellett a gyártási eljárás során feltünteti a bejelentett szervezet azonosító
számát.

4.

CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó feltünteti a szükséges CE-jelölést minden olyan terméken, amely nem alkatrész, amely megfelel az EUtípusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
4.2. A gyártó a nem alkatrésznek minősülő termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és azt az olyan termék, amely nem alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem alkatrésznek minősülő a termék azon
modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát valamennyi olyan termékhez, amely nem alkatrész csatolni kell.
4.3. A gyártó az alkatrész mindegyik modelljére vonatkozóan írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az
alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. A megfelelőségi nyilat
kozat azonosítja az alkatrész modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették. Valamennyi alkatrészhez csatolni kell a
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
5.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
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VII. MELLÉKLET
E. MODUL: A TERMÉK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG
1.

A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a
gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos
felelősségére kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és
eleget tesznek az ezen irányelvben szereplő, rájuk irányadó követelményeknek.

2.

Gyártás
A gyártó az 3. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett termékek
végső ellenőrzésének és vizsgálatának céljából. A gyártót a 4. pontban meghatározott módon kell felügyelet alá
vonni.

3.

Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett termékekkel kapcsolatban kérelmezi minőségbizto
sítási rendszere értékelését.
A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;
b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;
c) a tervezett termékkategóriára vonatkozó minden lényeges információ;
d) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció; valamint
e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak és ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell doku
mentálni, írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé
kell tennie a minőségbiztosítási programok, terv, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.
Különösen a következők pontos leírását tartalmazza:
a) minőségbiztosítási célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelős
sége és hatásköre;
b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek;
c) a minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.
3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e a 3.2.
pontban említett követelményeknek.
A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a
bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.
A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az auditcsoportban legalább egy olyan tag van,
aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és gyártástechnológia területén, és ismeri ezen irányelv alkal
mazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás. Az auditcsoport
felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó
képes-e meghatározni ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizs
gálatokat a termék ezen irányelv követelményeinek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.
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A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott
értékelési döntést.
3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt
úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.
3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiz
tosítási rendszert érintő minden szándékolt változtatásról.
A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer
továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.
Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési
döntést.
4.

A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből
eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a
raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:
a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;
b) a minőségbiztosítási nyilvántartások, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok
és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;
4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és
alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.
4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett
szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő
működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha
vizsgálatokra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is készít.
5.

CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó feltünteti a szükséges CE-jelölést minden olyan terméken, amely nem alkatrész és – a 3.1. pontban említett
bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati
tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
5.2. A gyártó a nem alkatrésznek minősülő termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és azt az olyan termék, amely nem alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a termék azon modelljét, amelyre vonatkozóan
elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát valamennyi olyan termékhez, amely nem alkatrész csatolni kell.
5.3. A gyártó az alkatrész mindegyik modelljére vonatkozóan írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az
alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. A megfelelőségi nyilat
kozat azonosítja az alkatrész modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették. Valamennyi alkatrészhez csatolni kell a
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
6.

A gyártó a termék forgalomba hozatalának időpontjától számított tíz éven keresztül a nemzeti hatóságok részére
elérhetővé teszi a következőket:
a) az 3.1. pontban említett dokumentáció;
b) az 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ;
c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. említett határozatai és jelentései.
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Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek kiadott és visszavont
jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatósága számára a
minőségbiztosítási rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.
Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa
visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minőségbiztosítási rendszerek
általa kiadott jóváhagyásáról.

8.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró
meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
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VIII. MELLÉKLET
A. MODUL: BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS
1.

A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy
a szóban forgó termékek megfelelnek ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártónak el kell készítenie a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a
termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését.
A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szük
séges mértékben – ismerteti a termék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció legalább az alábbiakat
tartalmazza:
a) a termék általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatai;
c) a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkal
mazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is
ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni,
hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; valamint
f) a vizsgálati jegyzőkönyvek.

3.

Gyártás
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek
figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az előállított termékek megfelelnek a 2. pontban említett műszaki doku
mentációnak és ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek.

4.

CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó feltünteti a szükséges CE-jelölést minden olyan terméken, amely nem alkatrész, amely eleget tesz ezen
irányelv rá alkalmazandó követelményeinek.
4.2. A gyártó a nem alkatrésznek minősülő termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilat
kozatot készít, és azt az olyan termék, amely nem alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a műszaki doku
mentációval együtt a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a nem
alkatrésznek minősülő termék azon modelljét, amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát valamennyi olyan termékhez, amely nem alkatrész csatolni kell.
4.3. A gyártó az alkatrész mindegyik modelljére vonatkozóan írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszaki
dokumentációval együtt az alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi.
A megfelelőségi nyilatkozat azonosítja az alkatrészt, amelyre vonatkozóan elkészítették. Valamennyi alkatrészhez
csatolni kell a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
5.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
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IX. MELLÉKLET
G. MODUL: AZ EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG
1.

Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a
2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti,
hogy az érintett – a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – termék megfelel ezen irányelv rá alkalmazandó
követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció

2.1. A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt, és a 4. pontban említett bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja. A
dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartal
mazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó
követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a termék tervét, gyártását és
működését. A műszaki dokumentáció legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a termék általános leírása;
b) az összetevők, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatait;
c) a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkal
mazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is
ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni,
hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; valamint
f) a vizsgálati jegyzőkönyvek.
2.2. A gyártó a műszaki dokumentációt a termék forgalomba hozatala után tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok
számára elérhetővé teszi.
3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott terméknek ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

4.

Ellenőrzés
A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított
megfelelő vizsgálatokat és/vagy az egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékű
teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.
Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelő vizsgálatokról,
amelyeket el kell végezni.
A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a
jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.
A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat a termék forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára
elérhetővé teszi.

5.

CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken, amely nem alkatrész feltünteti a szükséges CE-jelölést és – a 4. pontban említett
bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkal
mazandó követelményeinek.
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5.2. A gyártó EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt az olyan termék, amely nem alkatrész forgalomba hozatala
után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a termék
azon modelljét, amely nem alkatrész, és amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát valamennyi olyan termékhez, amely nem alkatrész csatolni kell.
5.3. A gyártó írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és az alkatrész forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti
hatóságok számára elérhetővé teszi. A megfelelőségi nyilatkozat azonosítja az alkatrészt, amelyre vonatkozóan
elkészítették. Valamennyi alkatrészhez csatolni kell a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
6.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 2.2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatal
mazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

L 96/351

L 96/352
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X. MELLÉKLET
(XXXX. sz.) (1) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. Termékmodell/termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (a nyomonkövethetőséget lehetővé tevő termék azonosítója; a leírás képet is tartalmazhat, ameny
nyiben a termék azonosításához erre szükség van):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:
7. Adott esetben: a(z) … (név, szám) … bejelentett szervezet elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése) …, és a következő
tanúsítványt adta ki:
8. További információk:
A nyilatkozatot az alábbi nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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XI. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelv és a hozzá fűzött módosítások listája
(hivatkozás a 43. cikkben)
Az Európai Parlament és a Tanács 94/9/EK irányelve
(HL L 100., 1994.4.19., 1. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK
rendelete
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

kizárólag az I. melléklet 8. pontja

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU
rendelete
(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

kizárólag a 26. cikk (1) bekezdésének c) pontja

B. RÉSZ
A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája
(hivatkozás a 43. cikkben)
Irányelv

94/9/EK

Az átültetés határideje

1995. szeptember 1.

Az alkalmazás kezdete

1996. március 1.
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XII. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
94/9/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont

—

1. cikk, (1) bekezdés, c) pont

1. cikk (3) bekezdés

2. cikk, (1)–(9) bekezdés

—

2. cikk, (10)–(26) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

—

5. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés

—

—

6–11. cikk

—

—

6. cikk (1) és (2) bekezdés

—

6. cikk (3) bekezdés

39. cikk (1)–(4) bekezdés

—

39. cikk (5) bekezdés, első albekezdés

6. cikk (4) bekezdés

39. cikk (5) bekezdés, második albekezdés

7. cikk

—

8. cikk, (1)–(6) bekezdés

13. cikk, (1)–(6) bekezdés

8. cikk, (7) bekezdés

—

—

14. cikk és 15. cikk

9. cikk

—

10. cikk (1) bekezdés

—

10. cikk (2) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

—

—

16. cikk, (2)–(6) bekezdés

—

17–33. cikk

11. cikk

—

—

34–38. cikk

12. és 13. cikk

—

—

40. cikk
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94/9/EK irányelv
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Ez az irányelv

—

41. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (1) bekezdés

—

14. cikk, (2) bekezdés

41. cikk, (2) bekezdés

14. cikk (3) bekezdés

—

15. cikk, (1) bekezdés

42. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

—

—

42. cikk, (2) bekezdés

—

43. és 44. cikk

16. cikk

45. cikk

I–IX. melléklet

I–IX. melléklet

X. melléklet

—

XI. melléklet

—

—

X. melléklet

—

XI. melléklet

—

XII. melléklet
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/35/EU IRÁNYELVE
(2014. február 26.)
a

meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
(átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)

referenciarendelkezéseket írt elő, amelyeket ágazati
jogszabályokban kívánatos alkalmazni annak érdekében,
hogy egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok felül
vizsgálatához és átdolgozásához. A 2006/95/EK irány
elvet ennek megfelelően hozzá kell igazítani az említett
határozathoz.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
(4)

Ezen irányelv hatálya az Európai Unió piacán újonnan
forgalomba hozott, meghatározott feszültséghatáron
belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre,
azaz vagy valamely Unióban letelepedett gyártó által
készített új elektromos berendezésekre, vagy harmadik
országból behozott (új vagy használt) elektromos beren
dezésekre terjed ki.

(5)

Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formá
jára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(6)

A közérdek, úgymint a személyek és háziállatok egész
sége és biztonsága, valamint a tulajdon magas szintű
védelmének biztosítása, továbbá az uniós piacon
megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében
a gazdasági szereplőknek az ellátási láncban betöltött
szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk az elekt
romos berendezések ezen irányelvnek való megfeleléséért.

(7)

Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó vala
mennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a
megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy csak olyan elektromos berendezéseket forgalmaz
zon, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. Az
egyes gazdasági szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz
tartozó kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell
elosztani az ellátási és az értékesítési láncban.

(8)

A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a
fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében
a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szerep
lőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett internetes
elérhetőségüket is adják meg.

(9)

Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyár
tási eljárásról, a gyártó van a legjobb helyzetben ahhoz,
hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A
megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó
kötelezettségének kell maradnia. Ehhez az irányelvhez
nem kapcsolódik olyan megfelelőségértékelési eljárás,
amely bejelentett szerv beavatkozását igényelné.

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),
a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra
tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december
12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
hez (3) számos módosítást kell fűzni. Az irányelvet az
áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008.
július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (4) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek
akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik
országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellen
őrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés
általános elveit.

(3)

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendsze
réről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat (5) közös elveket és

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.
(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i
határozata.
(3) HL L 374., 2006.12.27., 10. o. A 2006/95/EK irányelv a meghatá
rozott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos
berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról
szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv (HL L 77.,
1973.3.26., 29. o.) kodifikált változata.
(4) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
(5) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.
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Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az
uniós piacra lépő elektromos berendezések megfeleljenek
ezen irányelvnek és különösen arról, hogy a gyártók
ezeken az elektromos berendezéseken a megfelelő
megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezzék. Rendelkezé
seket kell ezért hozni az importőrök tekintetében annak
biztosítására, hogy az általuk forgalomba hozott elekt
romos berendezések megfeleljenek az ebben az irány
elvben előírt követelményeknek, továbbá azért, hogy ne
hozzanak forgalomba olyan elektromos berendezéseket,
amelyek ezen követelményeknek nem felelnek meg, vagy
kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni
továbbá az importőrök tekintetében annak ellenőrzésére
is, hogy a megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték,
illetve hogy az elektromos berendezések jelölése és a
gyártók által elkészített dokumentáció az illetékes
nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából rendelke
zésre áll.

Amikor egy elektromos berendezést forgalomba hoznak,
minden importőrnek fel kell tüntetnie az elektromos
berendezésen a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét
vagy bejegyzett védjegyét és postai kapcsolattartási címét.
Ez alól kivételt lehet tenni, ha az elektromos berendezés
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak
azok az esetek is, amikor az importőrnek fel kellene
bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a
terméken feltüntethesse az elektromos berendezésen.

(12)

A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott
elektromos berendezést a forgalmazó forgalmazza, és
megfelelő gondossággal kell eljárnia, hogy az elektromos
berendezést olyan módon kezelje, hogy az ne befolyá
solja hátrányosan az elektromos berendezés megfelelését.

(13)

Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba elektromos berendezést,
illetve azt olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja
az ezen irányelvnek való megfelelést, gyártónak kell
tekinteni, és vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettsége
ket.

(14)

A forgalmazókat és importőröket, mivel helyileg közel
vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti
hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel
kell készíteni az aktív részvételre oly módon, hogy
rendelkezésükre bocsátják az adott elektromos berende
zéssel kapcsolatban az összes szükséges információt.

(15)

Az elektromos berendezések teljes ellátási láncot átfogó
nyomonkövethetőségének biztosítása egyszerűbbé és
hatékonyabbá teszi a piacfelügyeletet. A hatékony
nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti
hatóságok feladatait a nem megfelelő elektromos beren
dezést forgalmazó gazdasági szereplők nyomonkövetésé
ben. Az egyéb gazdasági szereplők azonosításához ezen
irányelv által előírt információk tárolása esetén nem
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követelhető meg a gazdasági szereplőtől, hogy ezeket az
információkat olyan egyéb gazdasági szereplők tekinte
tében aktualizálja, amelyek a szóban forgó gazdasági
szereplő számára elektromos berendezéseket szállítottak,
illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági
szereplő elektromos berendezéseket szállított.

(16)

Ennek az irányelvnek a biztonsági célok megfogalmazá
sára kell korlátozódnia. Az említett célok megfelelőségér
tékelésének megkönnyítése érdekében azon elektromos
berendezéseket, amelyek megfelelnek az európai szabvá
nyosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) az e célok
részletes műszaki leírásai céljából megfelelőnek kell tekin
teni.

(17)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az
esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált
szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok
nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben
előírt biztonsági céloknak.

(18)

Az ezen irányelv tekintetében irányadó harmonizált stan
dardoknak figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (2) is.

(19)

Az olyan elektromos berendezések szabad mozgását,
amelyekre nincsenek harmonizált szabványok, a Nemzet
közi Elektrotechnikai Bizottság által megállapított bizton
sági rendelkezésekre vonatkozó nemzetközi szabványok
vagy nemzeti szabványok alkalmazásával kell biztosítani.

(20)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni,
az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy egy
adott forgalmazott elektromos berendezés megfelel a
biztonsági céloknak, megfelelőségértékelési eljárásokat
kell előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségér
tékelési eljárásokra különböző modulokat határoz meg,
melyek köre – az adott kockázat és a szükséges bizton
sági szint arányától függően – a leginkább megengedőtől
a legszigorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia
biztosítása és az eseti változatok elkerülése érdekében a
megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell
kiválasztani.

(21)

A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készí
teniük arra vonatkozóan, hogy megadják az ezen irány
elvben előírt információt arról, hogy az elektromos
berendezés megfelel ezen irányelvnek és az egyéb vonat
kozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

(1) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
(2) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyez
ménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló,
2009. november 26-i 2010/48/EK tanácsi határozattal jóváhagyva
(HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).
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Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő haté
kony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi
aktusok meghatározásához szükséges információt
egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelke
zésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív
terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EUmegfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentá
ció.

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre
irányuló eljárás egészének látható végeredménye az elekt
romos berendezés megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A
CE-jelölésre irányadó általános elveket a 765/2008/EK
rendelet határozza meg. A CE-jelölés feltüntetésére vonat
kozó szabályokat ebben az irányelvben kell megálla
pítani.

A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a
765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós
piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai
az elektromos berendezésekre is alkalmazandók. Ez az
irányelv nem gátolhatja a tagállamokat abban a válasz
tásban, hogy mely illetékes hatóságokat bízzák meg ezen
feladatok ellátásával.

A tagállamoknak meg kell tenniük a megfelelő intézke
déseket annak biztosítására, hogy az elektromos berende
zések csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha
megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és ésszerűen
előrelátható feltételek mellett történő használat esetén
nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát.
Az elektromos berendezéseket csak ésszerűen előrelát
ható használati feltételek esetén – azaz ha a használat
törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye
– kell úgy tekinteni, hogy nem felelnek meg az ezen
irányelvben meghatározott biztonsági céloknak.

A 2006/95/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik
védintézkedési eljárásról, amely kizárólag az egyes
tagállamok által hozott intézkedésekkel kapcsolatos,
tagállamok közötti nézeteltérés esetén alkalmazandó. Az
átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése érde
kében javítani kell a hatályos védintézkedési eljáráson,
azzal a céllal, hogy azt hatékonyabbá tegyék, és igénybe
vegyék a tagállamok szakértelmét.

A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni,
amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást
kapjanak az olyan elektromos berendezésekre irányuló,
tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek
a személyek és a háziállatok egészségére vagy biztonsá
gára, illetve a vagyonbiztonságra. Lehetővé kell tenni
továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a
megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve ezen
elektromos berendezéseket illetően már korábbi
szakaszban fel tudjanak lépni.

L 96/359

(28)

Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az
egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát ille
tően, nincs szükség a Bizottság további közreműködé
sére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya
a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

(29)

Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosí
tása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket
kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköre
inek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mecha
nizmusok szabályainak és általános elveinek megállapítá
sáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (1) megfelelően kell
gyakorolni.

(30)

A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberek
egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védel
mének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő
megfelelő elektromos berendezésekre vonatkozó végre
hajtási jogi aktusok elfogadására.

(31)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi
aktusokat kell elfogadnia, ha az emberi egészségre és
biztonságra kockázatot jelentő megfelelő elektromos
berendezésekkel összefüggésben felmerülő, kellően indo
kolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

(32)

A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv
értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet
be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan
ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök,
vagy egy tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabály
zatával összhangban.

(33)

Az ezen irányelvhez kapcsolódó ügyek kivizsgálásakor –
a végrehajtás és a jogsértések kivételével –, azaz bizottsági
szakértői csoport keretében az Európai Parlamentnek a
meglévő gyakorlatnak megfelelően rendelkezésére kell
bocsátani az összes információt és dokumentációt, vala
mint – adott esetben – meg kell hívni az ülésekre.

(34)

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekin
tetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU
rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy
indokoltak voltak-e a tagállam által a nem megfelelő
elektromos berendezések tekintetében hozott intézkedé
sek.

(35)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az ezen irányelv
alapján elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek
megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosí
taniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékony
aknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell
lenniük.

(1) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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Ésszerű átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a
2006/95/EK irányelvnek megfelelően az ezen irányelvet
átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó
határidőig már forgalomba hozott elektromos berende
zések forgalmazhatóságát, további termékkövetel
ménynek való megfelelés szükségessége nélkül. A forgal
mazók tehát az ezen irányelvet átültető nemzeti intézke
dések alkalmazására vonatkozó határidőig rendelkezésre
bocsáthatják a már forgalomba hozott elektromos beren
dezéseket, azaz a már az értékesítési láncban található
készletet.

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen annak biztosítását,
hogy a forgalomban lévő elektromos berendezések – a
belső piac működésének garanciája mellett – teljesítsék a
személyek és háziállatok egészségének és biztonságának,
illetve a vagyonbiztonság védelmének magas szintjéhez
szükséges biztonsági célokat, a tagállamok nem tudják
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az
irányelv terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvaló
sítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidia
ritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt
arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket
érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest
jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átülte
tésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből
következik.

Ez az irányelv nem érinti az irányelveknek a nemzeti
jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó
határidőkkel kapcsolatos, a V. melléklet A. részében
meghatározott tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2014.3.29.

2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „forgalmazás”: egy elektromos berendezésnek kereskedelmi
tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása érté
kesítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon,
akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

2. „forgalomba hozatal”: az elektromos készülékek első alka
lommal történő forgalmazása az uniós piacon;

3. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely elektromos berendezést gyárt, illetve terveztet, vagy
gyártat, és ezt a berendezést saját neve vagy védjegye alatt
forgalmazza;

4. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett
bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
egy gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatá
rozott feladatok vonatkozásában a nevében eljárjon;

5. „importőr”: az Unióban letelepedett, bármely természetes
vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból szár
mazó elektromos berendezést hoz forgalomba az uniós
piacon;

6. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importőrtől külön
böző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki
vagy amely az elektromos berendezést forgalmazza;

7. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő,
az importőr és a forgalmazó;

8. „műszaki leírás”: az elektromos berendezés által teljesítendő
műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

1. cikk
Tárgy és hatály
Ezen irányelv célja biztosítani, hogy a forgalomban lévő elekt
romos berendezések – a belső piac működésének garanciája
mellett – megfeleljenek a személyek és háziállatok egészségének
és biztonságának védelmét, illetve a vagyonbiztonság védelmét
előíró követelményeknek.

Ezen irányelv az 50 és 1 000 V tartományba eső, váltakozó
áramú, illetve a 75 és 1 500 V tartományba eső, egyenáramú
felhasználásra tervezett elektromos berendezésekre alkalma
zandó, a II. mellékletben felsorolt berendezések és jelenségek
kivételével.

9. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált
szabvány;

10. „megfelelőségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja az elekt
romos berendezéssel kapcsolatos, a 3. cikkben említett és
az I. mellékletben felsorolt biztonsági célok teljesülését;

11. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a
végfelhasználók számára hozzáférhető, forgalomban lévő
elektromos berendezés visszavétele;

2014.3.29.
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12. „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés,
amelynek célja, hogy megelőzze az elektromos berendezés
forgalmazását az ellátási láncban;

(2)
A gyártók elkészítik a III. mellékletben említett műszaki
dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a III. melléklet
szerinti megfelelőségértékelési eljárást.

13. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek
forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós
jogszabály;

Amennyiben az első albekezdés szerinti megfelelőségértékelési
eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy az elektromos beren
dezés megfelel a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzí
tett biztonsági céloknak, a gyártók elkészítik az EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot, és feltüntetik a terméken a CE-jelölést.

14. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy az
elektromos berendezés megfelel a jelölés feltüntetéséről
rendelkező uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített
alkalmazandó követelményeknek.

(3)
A gyártók a III. mellékletben említett műszaki dokumen
tációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az elektromos beren
dezés forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.

3. cikk
Forgalmazás és biztonsági célok
Elektromos berendezés az uniós piacon csak akkor forgalmaz
ható, ha – miután a hatályos uniós biztonsági rendelkezésekre
vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították
elő – nem veszélyezteti a személyek és háziállatok egészségét
és biztonságát vagy a vagyonbiztonságot, amennyiben megfele
lően telepítik, karbantartják és használják.

A biztonsági célok fő elemeit az I. melléklet sorolja fel.

4. cikk
Szabad mozgás
Az ezen irányelvben foglalt szempontokból a tagállamok nem
akadályozhatják meg az ezen irányelvnek megfelelő elektromos
berendezések forgalmazását.

5. cikk
Villamosenergia-szolgáltatás
A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos berendezésre a
villamosenergia-szolgáltatók nem rendelnek el – a hálózatra
való csatlakoztatásra, vagy az elektromos energiának az elekt
romos berendezések felhasználói részre történő szolgáltatására
vonatkozó – a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített
biztonsági céloknál szigorúbb biztonsági követelményeket.

2. FEJEZET

(4)
A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való
megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését.
Megfelelően figyelembe kell venni az elektromos berendezés
tervezésének vagy jellemzőinek változásait, valamint a
12. cikkben említett, harmonizált szabványok, a 13. és
14. cikkben említett nemzetközi és nemzeti szabványok vagy
az egyéb műszaki leírások változásait, amelyek alapján az elekt
romos berendezés megfelelőségét megállapították.

Ha az elektromos berendezés jelentette kockázatokra tekintettel
indokolt, a gyártók a fogyasztók egészsége és biztonsága érde
kében elvégzik a forgalmazott elektromos berendezés mintavizs
gálatát, kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást
vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő elektromos beren
dezésekről és a nem megfelelő elektromos berendezések vissza
hívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat
minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(5)
A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott
elektromos berendezésen fel legyen tüntetve a termék azonosí
tását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb
ilyen elem, illetve ha az elektromos berendezés mérete vagy
jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor annak csomagolása vagy
az elektromos berendezést kísérő dokumentáció tartalmazza az
előírt információkat.

(6)
A gyártók feltüntetik az elektromos berendezésen, vagy
ha ez nem lehetséges, az elektromos berendezés csomagolásán
vagy az elektromos berendezés kísérő dokumentációján a nevü
ket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett
védjegyüket és azt a postai címüket, amelyen kapcsolatba
lehet lépni velük. Címként egy olyan pontot jelölnek meg,
ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a
végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen
érthető nyelven tüntetik fel.

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

6. cikk
A gyártók kötelezettségei
(1)
Elektromos berendezéseik forgalomba hozatalakor a
gyártók biztosítják, hogy az elektromos berendezések tervezése
és gyártása a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített
biztonsági célokkal összhangban történt.

(7)
A gyártók gondoskodnak arról, hogy az érintett tagállam
által meghatározott módon az elektromos berendezéshez a
fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető
nyelven mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájé
koztatót. Az ilyen használati utasításnak és biztonsági tájékoz
tatónak, illetve a jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és
könnyen értelmezhetőnek kell lennie.
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(8)
Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van
feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott elektromos
berendezés nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal
meghozzák a szóban forgó elektromos berendezés megfelelő
ségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, az
elektromos berendezést adott esetben kivonják a forgalomból
vagy visszahívják. Továbbá amennyiben az elektromos beren
dezés kockázatot jelent, a gyártók erről azonnal tájékoztatják
azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben az
elektromos berendezést forgalomba hozták, részletes tájékozta
tást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi
megtett kiigazító intézkedésről.
(9)
A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt
kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják az elektromos berendezés ezen irányelvnek való
megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott
vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt.
A gyártók az említett hatóság kérésére együttműködnek vele
minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba
hozott elektromos berendezés jelentette kockázatok kiküszöbö
lése érdekében hoznak.
7. cikk
Meghatalmazott képviselők

2014.3.29.

(2)
Egy adott elektromos berendezés forgalomba hozatalát
megelőzően az importőrök meggyőződnek róla, hogy a gyártó
elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást. Megbizo
nyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumen
tációt, az elektromos berendezésen fel van tüntetve a CE-jelölés,
és mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, továbbá arról,
hogy a gyártó megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében
meghatározott követelményeknek.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy az elektromos berendezés nem felel meg a 3. cikkben
említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak, az
elektromos berendezést nem hozza forgalomba, amíg megfele
lővé nem tették. Továbbá amennyiben az elektromos beren
dezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót,
valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)
Az importőrök az elektromos berendezésen, vagy ha ez
nem lehetséges, annak csomagolásán vagy az elektromos beren
dezés kísérő dokumentációján feltüntetik nevüket, bejegyzett
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Az elérhető
séget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára
könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(1)
A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt
nevezhetnek ki.
A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a
6. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elké
szítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalma
zott képviselő megbízatásának részét.
(2)
A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak
legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a meghatal
mazott képviselőnek:
a) az elektromos berendezés forgalomba hozatalát követően 10
évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendel
kezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a
műszaki dokumentációt;
b) valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az emlí
tett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az elektromos
berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes
információt és dokumentációt;
c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük
a meghatalmazott képviselő megbízása körébe tartozó elekt
romos berendezések jelentette kockázatok kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.
8. cikk
Az importőrök kötelezettségei
(1)
Az importőrök kizárólag megfelelő elektromos berende
zést hozhatnak forgalomba.

(4)
Az importőrök gondoskodnak arról, hogy az elektromos
berendezéshez mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági
tájékoztatót, az adott tagállam által meghatározott, a fogyasztók
és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.

(5)
Az importőrök biztosítják, hogy amíg az elektromos
berendezés a felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás
körülményei ne veszélyeztessék a 3. cikkben említett és az I.
mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.

(6)
Ha az elektromos berendezéssel járó kockázatokra tekin
tettel indokolt, az importőrök a fogyasztók egészségének és
biztonságának érdekében elvégzik a forgalmazott elektromos
berendezés mintavizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről,
továbbá a nem megfelelő elektromos berendezésekről, és az
elektromos berendezések visszahívásáról, valamint folyamatosan
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen felügyeleti intézke
désről.

(7)
Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott elektromos
berendezés nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal
meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket e termék
megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forga
lomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben az elektromos
berendezés kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájé
koztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait,
amelyekben az elektromos berendezést forgalmazták, részletes
tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és vala
mennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.
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(8)
Az importőrök az elektromos berendezés forgalomba
hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóságok számára 10
évig elérhetővé teszik az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példá
nyát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e
hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(9)
Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven
átadják az elektromos berendezés megfelelőségének igazolá
sához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formá
tumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság kéré
sére az importőrök együttműködnek vele az általuk forgalomba
hozott elektromos berendezések által képviselt veszélyek kikü
szöbölése érdekében tett intézkedések terén.
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azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatósá
gait, amelyekben az elektromos berendezést forgalmazták, rész
letes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és
valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(5)
A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indo
kolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére
bocsátják az elektromos berendezés megfelelőségének igazolá
sához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formá
tumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság kéré
sére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalma
zott elektromos berendezések által képviselt veszélyek kiküszö
bölése érdekében tett intézkedések terén.

10. cikk
9. cikk
A forgalmazók kötelezettségei
(1)
Elektromos berendezés forgalmazásakor a forgalmazók az
ebben az irányelvben előírt követelményekkel kapcsolatban
kellő gondossággal járnak el.

(2)
Egy adott elektromos berendezés forgalmazását megelő
zően a forgalmazók ellenőrzik, hogy az elektromos berende
zésen fel van-e tüntetve a CE-jelölés, mellékleték-e hozzá az
előírt dokumentációt és a használati utasítást és a biztonsági
tájékoztatót az elektromos berendezést forgalmazni szándékozó
tagállam fogyasztói és más végfelhasználói által könnyen érthető
nyelven, továbbá hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a
6. cikk (5) és (6) bekezdésében, valamint a 8. cikk (3) bekez
désében meghatározott követelményeknek.

Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek
vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra
Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy
védjegye alatt hoz forgalomba egy elektromos berendezést,
illetve olyan módon módosít egy már piaci forgalomba hozott
elektromos berendezést, ami befolyásolja e termék ezen irány
elvnek való megfelelését, ezen irányelv alkalmazásában gyár
tónak kell tekinteni, és mint gyártót a 6. cikkben rögzített
kötelezettségek terhelik.

11. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása
A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfel
ügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely elektromos beren
dezést szállított nekik;
Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi,
hogy az elektromos berendezés nem felel meg a 3. cikkben
említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak,
nem forgalmazhatja az elektromos berendezést mindaddig,
amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben az elekt
romos berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja
erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti
hatóságokat.

(3)
A forgalmazók biztosítják, hogy amíg az elektromos
berendezés a felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás
körülményei ne veszélyeztessék a 3. cikkben említett és az I.
mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.

(4)
Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk
van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott elektromos beren
dezés nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról,
hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket e termék
megfelelőségének biztosítására, adott esetben a terméket
kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben
az elektromos berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről

b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek az elektromos
berendezést szállítják.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt informáci
ókat az elektromos berendezés hozzájuk történő szállítását,
illetve az általuk történő szállítását követően 10 évig be kell
tudniuk mutatni.

3. FEJEZET
AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉS MEGFELELŐSÉGE

12. cikk
A megfelelőség vélelmezése a harmonizált szabványok
alapján
Azokról az elektromos berendezésekről, amelyek megfelelnek az
olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének,
amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabvá
nyok vagy azok részei által meghatározott, a 3. cikkben említett
és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak.
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13. cikk
A megfelelőség vélelmezése a nemzetközi szabványok
alapján
(1)
Ha nem dolgoztak ki és nem tettek közzé a 12. cikk
szerinti harmonizált szabványokat, akkor a tagállamok minden
megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy – a
3., illetve 4. cikkben említett forgalmazás vagy szabad mozgás
alkalmazásában –, saját illetékes hatóságaik a 3. cikkben említett
és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak megfelelőnek
tekintsék az olyan elektromos berendezéseket is, amelyek
megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC)
által előírt nemzetközi szabványoknak, amelyek tekintetében
az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott közzétételi
eljárást alkalmazták.

(2)
Az (1) bekezdésben említett biztonsági rendelkezésekről a
Bizottság értesíti a tagállamokat. A Bizottság a tagállamokkal
folytatott konzultációt követően megállapítja azokat a bizton
sági rendelkezéseket és különösen azokat a változatokat,
amelyek közzétételét javasolja.

2014.3.29.

(2)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IV. mellék
letben foglalt mintának, tartalmazza a III. melléklet A. modul
jában meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktualizál
ják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani azon
tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek terü
letén az elektromos berendezést forgalomba hozzák vagy forgal
mazzák.

(3)
Amennyiben az elektromos berendezésre több olyan
uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilat
kozatot ír elő, ezen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelő
ségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az
érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük
hivatkozásait is.

(4)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó
felelősséget vállal az elektromos berendezés ezen irányelvben
megállapított követelményeknek való megfelelőségéért.

16. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek
(3)
A tagállamok a (2) bekezdés szerint közölt biztonsági
rendelkezésekkel kapcsolatos bármely kifogásukról három
hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot, megjelölve azokat a
biztonsági indokokat, amelyek alapján e rendelkezéseket nem
lehet elismerni.

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatá
rozott általános elvek vonatkoznak.

17. cikk
A

A biztonsági rendelkezésekre vonatkozó hivatkozásokat,
amelyekkel szemben nem emeltek kifogást, tájékoztatás céljából
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

CE-jelölés

feltüntetésére vonatkozó
feltételek

szabályok

és

(1)
A CE-jelölést az elektromos berendezésen vagy annak
adattábláján jól látható, olvasható és kitörölhetetlen módon
tüntetik fel. Amennyiben az elektromos berendezés jellege
miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a csoma
goláson és a kísérő dokumentumokon tüntetik fel.

14. cikk
A megfelelőség vélelmezése a nemzeti szabványok alapján
Ha a 12. cikk szerinti harmonizált szabványok nem készültek el
és nincsenek közzétéve vagy a 13. cikk szerinti nemzetközi
szabványok nincsenek közzétéve, a tagállamok minden
megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy a
3. illetve a 4. cikkben említett forgalmazás vagy szabad mozgás
alkalmazásában, saját illetékes hatóságaik a 3. cikkben említett
és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak megfelelőnek
tekintsék azokat az elektromos berendezéseket is, amelyeket a
gyártó tagállamban hatályos szabványok biztonsági rendelkezé
seivel összhangban gyártottak, ha az a saját területükön előírt
szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosít.

(2)
A CE-jelölést az elektromos berendezés forgalomba hoza
tala előtt tüntetik fel.

(3)
A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támasz
kodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása
céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

4. FEJEZET
UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ
ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ UNIÓS
VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

15. cikk

18. cikk

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő
elektromos berendezések ellenőrzése

(1)
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a
3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági
célok teljesültek.

Az elektromos berendezésekre a 765/2008/EK rendelet
15. cikkének (3) bekezdése, valamint 16–29. cikke vonatkozik.
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19. cikk
A kockázatot jelentő elektromos berendezések kezelésére
vonatkozó nemzeti szintű eljárások
(1)
Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges
indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá
tartozó elektromos berendezés kockázatot jelent a személyek,
háziállatok egészségére vagy biztonságára, illetve a vagyonbiz
tonságra, akkor elvégzik az érintett elektromos berendezés érté
kelését, amely kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes
vonatkozó követelményre. Az érintett gazdasági szereplők e
célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti
hatóságokkal.

Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy az elektromos
berendezés nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított
követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett gazda
sági szereplőt, hogy előírásuknak megfelelően a kockázat jelle
gével arányosan, ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiiga
zító intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az elekt
romos berendezés megfeleljen az említett követelményeknek,
vagy vonja ki az elektromos berendezést a forgalomból, vagy
hívja vissza azt.
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a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtar
tamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott
érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a
megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) az elektromos berendezés nem felel meg a 3. cikkben emlí
tett és az I. mellékletben rögzített, a személyek és a háziál
latok egészségével vagy biztonságával, illetve a vagyonbiz
tonsággal kapcsolatos céloknak; vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben emlí
tett harmonizált szabványok vagy a 13. és 14. cikkben emlí
tett nemzetközi vagy nemzeti szabványok hiányosságai.

(6)
Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól
eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a
további információkról, amelyek az érintett elektromos beren
dezés megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, vala
mint – amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti
intézkedéssel – a kifogásaikról.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre
a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)
Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy
a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére, akkor
tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés
eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghoza
talára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3)
A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő
kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalma
zott, érintett elektromos berendezés tekintetében.

(4)
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza
meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés
második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügye
leti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést
meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott elektromos beren
dezés betiltására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő
kivonására vagy visszahívására.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)
A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoz
tatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, külö
nösen a nem megfelelő elektromos berendezés azonosításához
szükséges adatokat, az elektromos berendezés származási helyét,
az megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak

(7)
Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intéz
kedés indokoltnak tekintendő.

(8)
A tagállamok gondoskodnak az adott elektromos beren
dezéssel kapcsolatban a megfelelő korlátozó intézkedések hala
déktalan meghozataláról, így például az elektromos berendezés
forgalomból való kivonásáról.

20. cikk
Uniós védintézkedési eljárás
(1)
Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített
eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam vala
melyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli
meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabá
lyokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti
intézkedés indokolt-e.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és hatá
rozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő
gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

L 96/366

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

(2)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik,
valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket
annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő elektromos
berendezést kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot.
Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett
tagállam visszavonja azt.

(3)
Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és
az elektromos berendezés megfelelőségének hiánya az ezen
irányelv 19. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett
harmonizált szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a
Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást
alkalmazza.

2014.3.29.

sürgős esetekben a Bizottság a 23. cikk (3) bekezdésében emlí
tett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási
jogi aktusokat fogad el
(5)
A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam,
és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a
megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.
22. cikk
Az alaki megfelelés hiánya
(1)
A 19. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő
megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

21. cikk
A megfelelő, de kockázatot jelentő elektromos
berendezések
(1)
Amennyiben egy tagállam a 19. cikk (1) bekezdése
szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár az
elektromos berendezés megfelel ennek az irányelvnek, azonban
mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonsá
gára, vagy a vagyonvédelemre, felszólítja az érintett gazdasági
szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével
arányosan, ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedé
seket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett elektromos
berendezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kocká
zatot, vagy vonja ki az elektromos berendezést a forgalomból
vagy hívja vissza azt.

(2)
A gazdasági szereplő az uniós piacon általa forgalmazott
valamennyi érintett elektromos berendezés tekintetében kiiga
zító intézkedést hoz

(3)
A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a
többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendel
kezésre álló adatot, különösen az érintett elektromos berendezés
azonosításához szükséges adatokat, az elektromos berendezés
származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét,
valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtarta
mát.

(4)
A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagálla
mokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel,
és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés
eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és
szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen
irányelv 17. cikkét megsértve tüntették fel;
b) a CE-jelölést nem tüntették fel;
c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;
e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy
hiányos;
f) a 6. cikk (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében
említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan
tüntették fel;
g) a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív
követelmény nem teljesül.
(2)
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya
továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intéz
kedést megtesz a forgalmazott elektromos berendezés korláto
zására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy
piaci forgalomból történő kivonásáról.
5. FEJEZET
BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk
Bizottsági eljárás

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi
aktusokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadóbizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyek, a háziállatok és a tulajdon épségének és bizton
ságának védelmével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül

(1)
A Bizottság munkáját az elektromos berendezésekkel
foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU
rendelet értelmében vett bizottság.
(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
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(3)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak
5. cikkével.
(4)
A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizott
sággal, amellyel kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy
bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott
konzultációt ír elő.
A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen
irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizs
gálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője
vet fel.
24. cikk
Szankciók
A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfele
lően elfogadott nemzeti jog rendelkezései gazdasági szereplők
általi megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és
meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák
ezek érvényesítését. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések
esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.
A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.
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hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.
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 közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályo
zott területen fogadnak el.
27. cikk
Hatályon kívül helyezés
A 2006/95/EK irányelv 2016. április 20-án hatályát veszti, a V.
melléklet A. részében meghatározott, az irányelvek nemzeti
jogba való átültetésére és az irányelvek alkalmazására vonatkozó
határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme
nélkül.
A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az
ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni az VI.
mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.
28. cikk

25. cikk

Hatálybalépés

Átmeneti rendelkezések

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

A tagállamok nem akadályozzák meg az olyan elektromos
berendezés forgalmazását, amely megfelel a 2006/95/EK irány
elvnek, és már 2016. április 20. előtt forgalomba hozták.
26. cikk

Az 1. cikk, a 3. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk, a 13. cikk (2) és
(3) bekezdése, valamint az I., V. és VI. melléklet 2016. április
20-tól alkalmazandó.

Átültetés
(1)
A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 2. cikknek,
a 3. cikk (1) bekezdésének, a 4. cikknek, a 6–12. cikknek, a
13. cikk (1) bekezdésének, a 14–25. cikknek, valamint a II, III.
és a IV. mellékletnek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul
közlik a Bizottsággal.
Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkal
mazzák.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz

29. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I. MELLÉKLET
A

MEGHATÁROZOTT

FESZÜLTSÉGHATÁROKON BELÜLI HASZNÁLATRA TERVEZETT
BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI CÉLJAINAK FŐ ELEMEI

ELEKTROMOS

1. Általános feltételek
a) az elektromos berendezésen, vagy – amennyiben ez nem lehetséges –, kísérő dokumentációban megjelölik azokat a
lényeges jellemzőket, amelyek felismerése és betartása biztosítja az elektromos berendezések biztonságos és rendel
tetésszerű használatát;
b) az elektromos berendezést – annak alkatrészeivel együtt – úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsák biztonságos és
megfelelő összeállíthatóságát és csatlakoztathatóságát;
c) az elektromos berendezést úgy kell tervezni és gyártani, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott veszélyek elleni
védelem biztosított legyen, feltéve, hogy a berendezést rendeltetésszerűen használják, és megfelelően karbantartják.
2. Az elektromos berendezésből eredő veszélyek elleni védelem
Műszaki jellegű intézkedéseket kell meghatározni, az 1. ponttal összhangban, annak biztosítására, hogy:
a) a személyek és a háziállatok megfelelően védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintkezés által okozott fizikai
sérülés vagy más ártalom veszélyével szemben;
b) ne lépjen fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, ami veszélyt okozhat;
c) a személyek és a háziállatok és a vagyon megfelelően védve legyen az elektromos berendezés által okozott olyan
nem elektromos veszélyek ellen, amelyeket a tapasztalat tár fel;
d) a szigetelés az előrelátható feltételeknek megfelelő legyen.
3. Az elektromos berendezéseket érő külső hatás által okozott veszélyek elleni védelem
Műszaki intézkedéseket kell meghatározni, az 1. ponttal összhangban, annak a biztosítására, hogy az elektromos
berendezés:
a) megfeleljen a várt mechanikai követelményeknek úgy, hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és
a vagyonbiztonságot;
b) a nem mechanikus hatásokkal szemben a várható környezeti feltételek között ellenálló legyen úgy, hogy ne
veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;
c) előrelátható túlterhelési viszonyok között ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbizton
ságot.
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II. MELLÉKLET
AZ EZEN IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BERENDEZÉSEK ÉS JELENSÉGEK
Elektromos berendezések robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra
Radiológiai és orvosi célokra szolgáló elektromos berendezések
Teher- és személyfelvonók elektromos alkatrészei
Fogyasztásmérők
Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok
Villamos karám áramszolgáltató egységei
Rádióelektromos interferencia
Speciális elektromos berendezések hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az
olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.
Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítmé
nyekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.
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III. MELLÉKLET
A MODUL
Belső gyártásellenőrzés
1.

A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban
megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy
a szóban forgó elektromos berendezések megfelelnek ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek.

2.

A műszaki dokumentáció
A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy az elektromos
berendezés megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és érté
kelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából
szükséges mértékben – ismerteti az elektromos berendezés tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció,
amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) az elektromos berendezés általános leírása;
b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;
c) az elektromos berendezés ezen rajzainak és terveinek, valamint működésének megértéséhez szükséges leírások és
magyarázatok;
d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vagy a 13. és 14. cikkben említett nemzetközi vagy nemzeti szabványok
jegyzéke, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat vagy nemzetközi vagy nemzeti szab
ványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket ezen irányelv biztonsági céljainak
teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben
alkalmazott harmonizált szabványok, illetve nemzetközi vagy nemzeti szabványok esetében a műszaki dokumen
tációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;
e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; valamint
f) a vizsgálati jelentések.

3.

Gyártás
A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel
kísérése biztosítsa a gyártott elektromos berendezésnek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és ezen
irányelv rájuk irányadó követelményeinek való megfelelőségét.

4.

CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó minden olyan elektromos berendezésen elhelyezi a CE-jelölést, amely eleget tesz ezen irányelv alkalma
zandó követelményeinek.
4.2. A gyártó az elektromos berendezés modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a
műszaki dokumentációval együtt az elektromos berendezés forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti piacfel
ügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. A EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja az elektromos berendezést,
amelyre vonatkozóan elkészítették.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.
5.

Meghatalmazott képviselő
A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott
képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.
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IV. MELLÉKLET
(XXXX. sz.) (1) EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
1. Termékmodell/termék (termék-, típus-, tétel-, vagy sorozatszám):
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya (az elektromos berendezés azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; ez adott esetben
tartalmazhatja az elektromos berendezésről az annak megfelelő azonosítását lehetővé tevő színes fényképet is):
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás,
amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.
7. További információk:
A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.
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V. MELLÉKLET
Az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a 2006/95/EK irányelv V.
mellékletének B. részében meghatározott határidők
(hivatkozás a 27. cikkben)
Irányelv

Az átültetés határideje

Az alkalmazás kezdete

73/23/EGK

1974. augusztus 21. (1)

—

93/68/EGK

1994. július 1.

1995. január 1. (2)

(1) Dánia esetében a határidőt öt évvel: 1978. február 21-ig terjesztették ki. Lásd a 73/23/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdését.
(2) A tagállamok 1997. január 1-jéig megengedik azon termékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, melyek az 1995. január 1.
előtt hatályos jelölési szabályoknak megfelelnek. Lásd a 93/68/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdését.
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VI. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
2006/95/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk (2) bekezdése

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

12. cikk

6. cikk

13. cikk

7. cikk

14. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

16. és 17. cikk

8. cikk, (2) bekezdés

—

8. cikk, (3) bekezdés

—

9. cikk

18–20. cikk

10. cikk

16. cikk és 17. cikk

11. cikk

—

12. cikk

—

13. cikk

26. cikk, (2) bekezdés

14. cikk

27. cikk

15. cikk

28. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

15. és 16. cikk és IV. melléklet

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

V. melléklet

L 96/374
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AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett
végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok „komitológiai bizottságok
nak” az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete
értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és
amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.
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