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Rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0457 – C6-312/2005 – 2005/0194(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 41
(1) preambulumbekezdés

(1) A tagállamokban a pirotechnikai 
termékek forgalomba hozatalára és
használatára érvényes törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések különbözőek, 
különösen a biztonsági és a teljesítménybeli 
jellemzők tekintetében.

(1) A tagállamokban a pirotechnikai tárgyak
forgalomba hozatalára érvényes törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
különbözőek, különösen a biztonsági és a 
teljesítménybeli jellemzők tekintetében.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás az irányelv teljes szövegére vonatkozik. A német szó „termék“ mind 
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anyagokat, mind tárgyakat magában foglal. Ez az irányelv azonban csak a pirotechnikai 
tárgyakkal foglalkozik, hiszen a pirotechnikai anyagokra a 93/15/EGK irányelv már kiterjedt. 
Az „article” szó helyes fordítása ezért a „tárgy“ lenne.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 42
(5) preambulumbekezdés

(5) A megfelelően magas szintű biztonság 
szavatolása érdekében a pirotechnikai 
termékeket felhasználásuk típusa, célja és 
kockázati szintje alapján osztályozni kell.

(5) A megfelelően magas szintű biztonság 
szavatolása érdekében a pirotechnikai 
termékeket felhasználásuk típusa, célja és 
kockázati szintje alapján osztályozni kell, 
beleértve a zajszintet is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 43
(5b) preambulumbekezdés (új)

(5b) Tekintettel a tagállamok vallási, 
kulturális és hagyományos ünnepeire, 
azoknak a gyártóknak, akik ugyanakkor 
felhasználási engedéllyel is rendelkeznek, 
lehetőségük van arra, hogy ugyanazon 
állam területén saját használatra tűzijátékot 
gyártsanak és azt felhasználják. 

Or. de

Indokolás

Máltán kézzel gyártott tűzijátékot készítenek vallási ünnepnapokon történő kereskedelmi célú 
felhasználásra. A gyártók attól tartanak, hogy a megfelelőség-értékelési eljárások magas 
költségeket eredményeznek, és ezzel hosszú távon a gyártás már nem lesz lehetséges. 
Tűzijátékot csak olyan gyártók alkalmazhatnak, akik tűzijáték kivitelezésére is jogosultak. 
Egyébként pedig meg kell akadályozni, hogy az Európa-szerte egységes teszteljárásokat 
megkerüljék. 
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 44
(6) preambulumbekezdés

(6) A pirotechnikai termékek használatában 
rejlő veszélyek ismeretében helyénvaló 
korhatár megállapítása árusításuk és 
használatuk esetére, illetve annak 
biztosítása, hogy az emberi egészség és 
biztonság, valamint a környezet védelme
érdekében a címkén a biztonságos 
használatról elegendő és megfelelő 
információ szerepeljen. Egyes pirotechnikai 
termékek esetében gondoskodni kell arról, 
hogy azokhoz csak a megfelelő tudással, 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező, 
hivatásos szakemberek férjenek hozzá.

(6) A pirotechnikai termékek használatában 
rejlő veszélyek ismeretében helyénvaló 
korhatár megállapítása árusításuk és 
használatuk esetére, illetve annak 
biztosítása, hogy az emberi egészség és 
biztonság, valamint a környezet védelme 
érdekében a címkén a biztonságos 
használatról elegendő és megfelelő 
információ szerepeljen. Egyes pirotechnikai 
termékek esetében gondoskodni kell arról, 
hogy azokhoz csak a megfelelő tudással, 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező, 
hivatásos szakemberek férjenek hozzá. Az 
önindító pirotechnikai termékek 
tekintetében a jelölésekkel szemben 
támasztott követelményeknél figyelembe 
kellene venni a jelenlegi gyakorlatot, 
valamint azt a tényt, hogy a 
gépjárműiparban az alkatrészgyártók 
ezeket a tárgyakat kivétel nélkül ipari 
vevőknek adják el.

Or. de

Indokolás

A gépjárműalkatrész-gyártó iparban a pirotechnikai tárgyakat ipari felhasználóknak 
(gépjárműgyártók és azok meghatalmazott műhelyei) adják el. A szállítmányok mellé a 
91/155/EGK irányelvvel összhangban biztonsági adatlapokat csatolnak, amelyek 
tartalmazzák a bizottsági javaslat 12. cikkében megkövetelt információkat és további 
adatokat. Ezért nincs szükség arra, hogy a tárgyon vagy csomagolásán megismételjük ezeket 
az adatokat.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 45
(12) preambulumbekezdés
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(12) Az Európai harmonizált szabványokat 
az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), 
az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság (CENELEC) és az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) 
hozza létre, fogadja el és módosítja. Ezek a 
szervezetek jogosultak harmonizált 
szabványok elfogadására, amelyeket az 
egymás közötti és a Bizottsággal való 
együttműködés általános útmutatójával, 
illetve a műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvben meghatározott eljárással 
összhangban hoznak létre.

(12) Az Európai harmonizált szabványokat 
az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), 
az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság (CENELEC) és az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) 
hozza létre, fogadja el és módosítja. Ezek a 
szervezetek jogosultak harmonizált 
szabványok elfogadására, amelyeket az 
egymás közötti és a Bizottsággal való 
együttműködés általános útmutatójával, 
illetve a műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvben meghatározott eljárással 
összhangban hoznak létre. Az önindító 
pirotechnikai termékek tekintetében a 
vonatkozó nemzetközi ISO-szabványok 
figyelembe vételével tekintettel kell lenni az 
európai gépjárműalkatrész-gyártó ipar 
globális orientációjára.

Or. de

Indokolás

Az európai gépjárműalkatrész-gyártó ipar termékeit az egész világon értékesti. A nemzetközi 
ISO-szabványok figyelembe vételének célja a versenyképesség biztosítása.  Az olyan 
vizsgálatok nem kerülnek megismétlésre, amelyek a gépjárműalkatrészek gyártói között a 
nemzetközi szállítási feltételek keretében rögzültek. Ez a gyakorlat megfelel a High Level 
Group CARS 21 ajánlásainak is.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 46
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A pirotechnikai termékek azon 
csoportjait, amelyek típusában, 
működésében vagy tulajdonságaiban 
egyenértékűek, de pl. különböző színűek, a 
kijelölt testületeknek termékcsaládokként 
kell értékelni, amennyiben ezeket a 
termékeket megfelelően össze lehet 



AM\625343HU.doc 5/29 PE 374.171v02-00

külső fordítás

HU

hasonlítani.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a pirotechnikai termékek csoportjait termékcsaládokként kezeljük, csökkenteni 
lehet a tűzijátékok gyártóinak és importőrjeinek költségeit. Ezzel az eljárást egyszerűsíteni és 
kevésbé bürokratikussá lehet tenni. A szabályozásnak az előnye ezen kívül az, hogy minden 
gyártónak felhívjuk a figyelmét arra a lehetőségre, hogy a kijelölt testületekhez típusokat 
nyújtsanak be, és ezzel minimalizálják a költségeket.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 47
1. cikk (4) bekezdés második francia bekezdés

- a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. 
december 20-i 96/98/EK tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó termékekre;

törölve

1 HL L 46., 1997.2.17., 25. o.

Or. de

Indokolás

Tengerészeti felszerelésekbe és repülőgépekbe való pirotechnikai tárgyakra vonatkozó 
biztonságtechnikai szabályozások nem léteznek más irányelvekben és rendeletekben. Csupán 
a SOLAS, a hajózás biztonságáról szóló ENSZ- egyezmény létezik. Ez azt jelenti, hogy európai 
szinten nincs meghatározva a kockázati szint és ezzel nem történik osztályba sorolás. Nem 
világos tehát, hogy szükséges-e szaktudással rendelkező személy a használathoz. Ez a 
biztonsági hézag nemzeti rendelkezések hozatalára kényszeríti a tagállamokat.  

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 48
1. cikk (4) bekezdés harmadik francia bekezdés

- a repülőgépekben való felhasználásra 
szánt pirotechnikai termékekre;

törölve

Or. de
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Indokolás

Ld. az előadó 1. cikk (4) bekezdés második francia bekezdéséhez írt indokolását.  

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 49
1. cikk (4) bekezdés hatodik francia bekezdés

- lőszerekre, azaz kézi lőfegyverekben, 
tüzérségi és egyéb fegyverekben használt 
lövedékekre, hajtott töltényekre.

(Nem érinti a magyar változatot.)

Or. de

Indokolás

(Nem érinti a magyar változatot.) 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 50
2. cikk (1) bekezdés

(1) „Pirotechnikai termék” bármely olyan 
termék, amely szórakoztató vagy egyéb 
célból önfenntartó exoterm kémiai reakción 
keresztül hőt, fényt, hangot, gázt vagy füstöt 
vagy ezeknek a hatásoknak a kombinációját 
termelő anyagot vagy anyagok keverékeit 
tartalmazza.

(1) „Pirotechnikai tárgy” olyan tárgy, amely 
szórakoztató vagy egyéb célból önfenntartó 
exoterm kémiai reakción keresztül hőt, 
fényt, hangot, gázt vagy füstöt vagy ezeknek 
a hatásoknak a kombinációját termelő, 
robbanásveszélyes anyagot vagy anyagok 
keverékeit tartalmazza.

Or. de

Indokolás

A pirotechnikai tárgyak tartalmaznak olyan anyagokat vagy anyagok keverékeit, amelyek a 
92/69/EGK irányelv értelmében robbanásveszélyesek (A14. vizsgálati módszer).
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 51
2. cikk (2) bekezdés

(2) „Piaci forgalomba hozatal” a 
végfelhasználatra szánt termék első 
átengedése, ellenérték fejében vagy a nélkül, 
a Közösség piacán történő forgalomba 
hozatal és/vagy felhasználás céljából.

(2) „Piaci forgalomba hozatal” a termék első 
átengedése, ellenérték fejében vagy a nélkül, 
a Közösség piacán történő forgalomba 
hozatal és/vagy felhasználás céljából. Nem 
számít forgalomba hozatalnak, ha a 
tűzijátékokat olyan gyártók, akik  
ugyanakkor felhasználási engedéllyel is 
rendelkeznek, saját használatra saját 
maguk gyártják és ugyanazon állam 
területén használják.

Or. xm

Indokolás

Az „Intended for end use“ szöveget törölni kellene, mert pl. a gépjárműalkatrész-gyártó 
iparban az olyan pirotechnikai tárgyak, mint az airbag és a biztonsági öv még beépítésre 
kerülnek.

Máltán kézzel gyártott tűzijátékot készítenek vallási ünnepnapokon történő kereskedelmi célú 
felhasználásra. A gyártók attól tartanak, hogy a megfelelőség-értékelési eljárások magas 
költségeket eredményeznek, és ezzel hosszú távon már nem lesz lehetséges a gyártás. 
Tűzijátékot csak olyan gyártók alkalmazhatnak, akik tűzijáték kivitelezésére is jogosultak. 
Egyébként pedig meg kell akadályozni, hogy az Európa-szerte egységes teszteljárásokat 
megkerüljék.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 52
2. cikk (4) bekezdés

(4) „Önindító pirotechnikai termék” olyan 
termék, amely gépjárművek biztonsági 
berendezéseinek vagy egyéb 
berendezéseinek aktiválásához használatos 
pirotechnikai anyagot tartalmaz.

(4) „Önindító pirotechnikai termék” 
járművekben található biztonsági 
berendezések alkatrésze, amely 
pirotechnikai anyagot tartalmaz és ezek vagy 
más berendezések aktiválásához 
használatos.

Or. de
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Indokolás

A szöveg helyes értelmezése, valamint a „gépjármű” kifejezés módosítása „járműre”, hiszen 
a pirotechnikai tárgyakat nem csak gépjárművekben alkalmazhatják.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 53
2. cikk (6) bekezdés

(6) „Meghatalmazott képviselő” az a 
Közösségben székhellyel rendelkező
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást 
kapott, hogy a nevében eljárjon ez 
utóbbinak az ebből az irányelvből fakadó 
felelőssége tekintetében.

(6) „Importőr” az a Közösségben 
székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely egy harmadik 
országban gyártott tárgyat először hoz 
forgalomba a közösség piacán. 

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás az irányelv teljes szövegére vonatkozik. Az „importőrrel” lehet biztosítani, 
hogy legyen egy „központi“ kapcsolattartó annak érdekében, hogy szavatossági kérdésekben 
kézzelfogható importkereskedőt lehessen megállapítani az EU-ban. Amennyiben egy 
közösségen kívüli székhellyel rendelkező gyártó nem teljesíti azon kötelességét, hogy 
meghatalmazottat bízzon meg, akkor a közösségen belül a piacfelügyeleti hatóságoknak nem 
áll rendelkezésére „központi” kapcsolattartó.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 54
3. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) Az ennek az irányelvnek a hatálya alá 
tartozó pirotechnikai termékeket a gyártó 
felhasználásuk módja vagy célja illetve 
kockázati szintje alapján osztályokba 
sorolja. A kijelölt testületek a 9. cikk alapján 
végzendő megfelelőség-értékelési eljárás 
részeként jóváhagyják az osztályba sorolást.

(1) Az ennek az irányelvnek a hatálya alá 
tartozó pirotechnikai termékeket a gyártó 
felhasználásuk módja vagy célja illetve 
kockázati szintje alapján osztályokba 
sorolja, beleértve a zajszintet is. A kijelölt 
testületek a 9. cikk alapján végzendő 
megfelelőség-értékelési eljárás részeként 
jóváhagyják az osztályba sorolást.



AM\625343HU.doc 9/29 PE 374.171v02-00

külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber,

Módosítás: 55
3. cikk (1) bekezdés a) pont 1. osztály

1. osztály: alacsony kockázattal járó, 
korlátozott területen való használatra szánt 
tűzijátékok, beleértve a lakóépületek 
belsejében való használatra szánt 
tűzijátékokat;

(Nem érinti a magyar változatot.)

Or. de

Indokolás

(Nem érinti a magyar változatot.)  

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 56
3. cikk (1) bekezdés a) pont 1. osztály

1. osztály: alacsony kockázattal járó, 
korlátozott területen való használatra szánt 
tűzijátékok, beleértve a lakóépületek 
belsejében való használatra szánt 
tűzijátékokat;

1. osztály: alacsony kockázattal járó, 
elhanyagolható zajszintű és korlátozott 
területen való használatra szánt tűzijátékok, 
beleértve a lakóépületek belsejében való 
használatra szánt tűzijátékokat;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 57
3. cikk (1) bekezdés a) pont 2. osztály

2. osztály: alacsony kockázattal járó, a 
szabadban lévő korlátozott területen való 
használatra szánt tűzijátékok;

(Nem érinti a magyar változatot.)
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Or. de

Indokolás

(Nem érinti a magyar változatot.)

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 58
3. cikk (1) bekezdés a) pont 2. osztály

2. osztály: alacsony kockázattal járó, a 
szabadban lévő korlátozott területen való 
használatra szánt tűzijátékok;

2. osztály: alacsony kockázattal járó, 
alacsony zajszintű és a szabadban lévő 
korlátozott területen való használatra szánt 
tűzijátékok;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 59
3. cikk (1) bekezdés a) pont 3. osztály

3. osztály: közepes kockázattal járó, a 
szabadban lévő nagy nyílt területen való 
használatra szánt tűzijátékok;

3. osztály: közepes kockázattal járó, a 
szabadban lévő nagy nyílt területen való 
használatra szánt tűzijátékok;

A termékek zajszintje nem lehet ártalmas az 
emberi egészségre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott, Joel Hasse Ferreira

Módosítás: 60
3. cikk (1) bekezdés a) pont 4. osztály

4. osztály: nagy kockázattal járó, csak 
szaktudással rendelkező személyek általi 
használatra szánt, „szakember által 
használható tűzijáték”-ként ismert 

4. osztály: nagy kockázattal járó, csak 
szaktudással rendelkező személyek általi 
használatra szánt, „szakember által 
használható tűzijáték”-ként ismert 
tűzijátékok. A termékek zajszintje nem lehet 
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tűzijátékok. ártalmas az emberi egészségre.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 61
3. cikk (1) bekezdés a) pont (1a) alpont (új)

Az összekapcsolt tűzijátékokat az egyes 
tűzijátékok kockázati szintjének 
megfelelően kell besorolni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 62
6. cikk (2) bekezdés

(2) Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem zárhatják ki azon tagállami 
intézkedéseket, melyek közbiztonsági 
okokból jogosan korlátozzák a 2. és 3. 
osztályba sorolt tűzijátékok nyilvános 
használatát és/vagy értékesítését.

(2) Ennek az irányelvnek a rendelkezései 
nem zárhatják ki azon tagállami 
intézkedéseket, melyek közbiztonsági, zaj-
vagy zavarkeltési okokból jogosan 
korlátozzák a 2. és 3. osztályba sorolt 
tűzijátékok nyilvános használatát és/vagy 
értékesítését.

Or. en

Indokolás

Ez a záradék lehetővé teszi a tagállamok számára a 2. és 3. osztályba sorolt tűzijátékok piaci 
forgalomba hozatalának korlátozását, amelyek veszélyt jelentenek a közbiztonságra. Ez a 
javasolt módosítás egy kissé tovább lép annyiban, hogy megengedi a tagállamoknak, hogy 
korlátozzák azoknak a tűzijátékoknak a használatát, amelyek rendkívül hangosak lehetnek 
vagy azokat arra használják, hogy zavart keltsenek vagy antiszociális viselkedést idézzenek 
elő.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 63
6. cikk (3) bekezdés

(3) Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon 
és piaci célzatú bemutatókon a tagállam nem 
akadályozhatja meg az ennek az irányelvnek 
nem megfelelő pirotechnikai eszközök 
bemutatását, feltéve, hogy nem 
megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik 
mindaddig, amíg a Közösség területén 
székhellyel rendelkező gyártó vagy annak 
hivatalos képviselője megfelelőségüket nem 
biztosítja. Ilyen rendezvények alkalmával az 
adott tagállam illetékes hatósága által 
meghatározott követelményeknek megfelelő 
intézkedéseket kell tenni a személyek 
biztonsága érdekében. 

(3) Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon 
és piaci célzatú bemutatókon a tagállam nem 
akadályozhatja meg az ennek az irányelvnek 
nem megfelelő pirotechnikai eszközök 
bemutatását és használatát, feltéve, hogy 
nem megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik 
mindaddig, amíg a Közösség területén 
székhellyel rendelkező gyártó vagy annak 
hivatalos képviselője megfelelőségüket nem 
biztosítja. Ilyen rendezvények alkalmával az 
adott tagállam illetékes hatósága által 
meghatározott követelményeknek megfelelő 
intézkedéseket kell tenni a személyek 
biztonsága érdekében. 

Or. de

Indokolás

Az első módosítás nem érinti a magyar változatot. A piaci célú bemutatókon a tűzijátékokat a 
6. cikk (3) bekezdésében említett feltételek szerint is használatba kell tudni venni annak 
érdekében, hogy a vásárlónak be lehessen mutatni annak működését is.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 64
6. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamok nem tilthatják a kutatási, 
fejlesztési és tesztelési céllal gyártott, és 
ezen irányelv rendelkezéseinek nem 
megfelelő önindító pirotechnikai termékek 
szabad mozgását, feltéve, hogy nem 
megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik.

(4) A tagállamok nem tilthatják a kutatási, 
fejlesztési és tesztelési céllal gyártott, és 
ezen irányelv rendelkezéseinek nem 
megfelelő pirotechnikai termékek szabad 
mozgását, feltéve, hogy nem 
megfelelőségüket és forgalomba nem 
hozhatóságukat látható módon feltüntetik.

Or. de
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Indokolás

A kutatási, fejlesztési és tesztelési céllal gyártott pirotechnikai termékek esetében kerülni kell 
a szükségtelen bürokratikus akadályokat. Megfelelőség-értékelési eljárást ezért nem kell 
lefolytatni.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 65
8. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó és az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában hivatkozással közzétett, 
vonatkozó harmonizált szabványoknak 
megfelelő pirotechnikai eszközöket a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett alapvető 
biztonsági követelményeknek megfelelőnek 
tekintik.

(3) A tagállamok az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó, az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapjában hivatkozással közzétett 
harmonizált szabványokat átültető 
vonatkozó nemzeti szabványoknak 
megfelelő pirotechnikai tárgyakat a 4. cikk 
(1) bekezdésében említett alapvető 
biztonsági követelményeknek megfelelőnek 
tekintik. A tagállamok közzéteszik a 
harmonizált szabványok átültetésére 
vonatkozó nemzeti szabványok 
hivatkozásait.

Or. de

Indokolás

Ez a szöveg megfelel a 93/15/EGK irányelv 4. cikk (1) bekezdésének, ezért ahhoz kell 
igazítani. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 66
8. cikk (4) bekezdés

(4) Amennyiben a tagállam vagy a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy az ebben a cikkben 
említett harmonizált szabványok nem 
felelnek meg teljesen a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett alapvető biztonsági
követelményeknek, a Bizottság vagy az 
érintett tagállam az ügyet az indokok 

(4) Amennyiben a tagállam vagy a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy az ebben a cikkben 
említett harmonizált szabványok nem 
felelnek meg teljesen a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett alapvető biztonsági 
követelményeknek, a Bizottság vagy az 
érintett tagállam az ügyet az indokok 
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megjelölésével a 98/34/EK irányelv 
értelmében felállított Állandó Bizottság elé 
viszi. A bizottság késedelem nélkül
véleményt alkot. A bizottság véleményére
figyelemmel az Európai Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot a harmonizált 
szabványokat illetően meghozandó 
intézkedésekről és a (2) bekezdésben 
említett közzétételről.

megjelölésével a 98/34/EK irányelv 
értelmében felállított Állandó Bizottság elé 
viszi. A bizottság a bizottsághoz való 
folyamodást követő 6 hónapon belül
véleményt alkot. A bizottság véleményének 
fényében az Európai Bizottság tájékoztatja 
a tagállamokat a harmonizált szabványokat
illetően meghozandó intézkedésekről és a 
(2) bekezdésben említett közzétételről.

Or. de

Indokolás

Olyan helyzet, amelyben a Bizottság vagy egy tagállam bármely időpontban megkérdőjelezhet 
egy harmonizált szabványt, az ipar, amelynek tevékenységéhez biztos időbeli környezetre van 
szükség, nem elviselhető A 8. cikk (4) bekezdésének 2. mondata megfelel a 93/15/EGK 
irányelv 5. cikkének, ezért ahhoz kell igazítani. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 67
9. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

(ba) a II. melléklet (6a) bekezdésében 
említett átfogó termékminőség-biztosítási 
eljárás (H. modul) a 4. osztályba tartozó 
tűzijátékok esetében.

Or. de

Indokolás

A 4. osztályba tartozó tűzijátékok esetében a H. modul szerinti megfelelőségi tanúsítványra 
van szükség, amelybe beletartozik a termék minőségbiztosítása is. A B. modul szerinti 
típusvizsgálati eljárásra tehát nincs szükség. A költségek és ezzel a szükségtelen 
adminisztratív ráfordítás mennyisége így csökken, amely hozzájárul a bürokrácia 
csökkentéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 68
10. cikk (1) bekezdés
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(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
és a többi tagállamot a 9. cikkben említett 
megfelelőség-értékelési eljárás 
végrehajtására kijelölt testületekről, az 
ezekhez a Bizottság által rendelt azonosító 
jelekről, valamint azokról a feladatokról, 
amelyekre a testületeket kijelölték.

(Nem érinti a magyar változatot.)

Or. de

Indokolás

(Nem érinti a magyar változatot.)

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 69
10. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Amennyiben egy kijelölt testület 
jelölése visszavonásra kerül, az érintett 
testület által kiállított megfelelőségi 
tanúsítványok és az arra vonatkozó 
dokumentumok továbbra is érvényesek, 
kivéve, ha az egészséget és biztonságot 
érintő fenyegető és közvetlen veszélyt 
állapítanak meg.

Or. de

Indokolás

A gyártók ne legyenek arra kényszerítve, hogy még egyszer elvégezzék a megfelelőség-
értékelési eljárást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 70
10. cikk (4b) bekezdés (új)

(4b) A Bizottság a Bizottság internetes 
honlapján közzéteszi a kijelölt testület 
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jelölésének visszavonását.

Or. de

Indokolás

Ezáltal biztosítani lehet, hogy minden érintett számára naprakész információforrás álljon 
rendelkezésére. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 71
11. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A gyártónak a 9. cikkel összhangban 
történt megfelelőség-értékelés sikeres 
befejezését követően látható, olvasható és 
kitörölhetetlen módon fel kell tüntetnie a 
CE-jelölést a pirotechnikai termékeken. 
Amennyiben ez nem lehetséges, egy a 
termékekhez rögzített azonosító táblán, 
legvégső esetben, ha az első két módszert 
nem lehet alkalmazni, a csomagoláson kell 
feltüntetni a jelölést. Az azonosító táblát úgy 
kell kialakítani, hogy lehetetlen legyen újra 
felhasználni.

(1) A gyártónak a 9. cikkel összhangban 
történt megfelelőség-értékelés sikeres 
befejezését követően látható, olvasható és 
kitörölhetetlen módon fel kell tüntetnie a 
CE-jelölést a pirotechnikai termékeken. 
Amennyiben ez nem lehetséges, egy a 
termékekhez rögzített azonosító táblán, vagy 
a csomagoláson kell feltüntetni a jelölést. Az 
azonosító táblát úgy kell kialakítani, hogy 
lehetetlen legyen újra felhasználni.

Or. de

Indokolás

Sokévi tapasztalat alapján, amelyet az EN 14035 szabványsorozat rögzít, jól bevált módszer, 
hogy a kisebb tárgyak esetében a jelölés a csomagolásra kerül. Ennek megfelelően a CE-
jelölést a tárgyon, az azonosító táblán vagy a csomagoláson kell feltüntetni. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 72
11. cikk (2) bekezdés

(2) A gyártó a pirotechnikai terméken nem 
tüntethet fel olyan jelölést vagy feliratot, 
mely a CE-jelölés jelentését és formáját 

(2) A pirotechnikai terméken nem lehet 
feltüntetni olyan jelölést vagy feliratot, mely 
a CE-jelölés jelentését és formáját illetően 
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illetően harmadik személyt megtéveszthet. 
Bármely más jelölést fel lehet tüntetni a 
pirotechnikai terméken, feltéve, hogy az a 
CE-jelölés láthatóságát és olvashatóságát 
nem akadályozza.

harmadik személyt megtéveszthet. Más 
jelölést fel lehet tüntetni a pirotechnikai 
tárgyon, feltéve, hogy az a CE-jelölés 
láthatóságát és olvashatóságát nem 
akadályozza.

Or. de

Indokolás

Még ha a piaci forgalomba hozatal keretében a gyártóhoz intézzük is a kötelezettségeket, 
mégis általánosabban kell azokat megfogalmazni, hogy az utólagos jelölések tilalmát is 
tartalmazzák.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 73
12. cikk (1) bekezdés

(1) A gyártónak biztosítania kell, hogy a 
pirotechnikai termékeket megfelelő 
címkével látják el, annak az országnak a 
hivatalos nyelvén (nyelvein), amelyben a 
terméket a fogyasztónak eladják.

(1) A gyártónak biztosítania kell, hogy a 
pirotechnikai termékeket megfelelő 
címkével látják el, annak az országnak a 
hivatalos nyelvén (nyelvein), amelyben a 
terméket a fogyasztónak eladják. Ez alól 
kivételt képeznek azok a pirotechnikai 
tárgyak, amelyeket biztonsági 
berendezésként gépjárművekbe építenek be.  

Or. de

Indokolás

Ld. az előadó (6) preambulumbekezdéshez írt indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 74
12. cikk (2) bekezdés

(2) A pirotechnikai termékek címkéin fel 
kell tüntetni legalább a gyártó vagy 
hivatalos képviselője nevét, a termék 
megnevezését és típusát, a 7. cikk (1) és (2) 

(2) A pirotechnikai termékek címkéin fel 
kell tüntetni legalább a CE-jelölést, a gyártó 
vagy az importőr nevét, a termék 
megnevezését és típusát, a 7. cikk (1) és (2) 
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bekezdésében előírt alsó korhatárokat, a 
besorolási osztályt és a használati utasítást, 
illetve adott esetben a biztonsági távolságot. 
A címkén továbbá az UN/ADR osztályozási 
rendszerrel összhangban jelölni kell a 
termékben található anyagok vagy 
anyagkeverékek osztályát/besorolását (1.1-
1.6) vagy összehasonlítható információt 
kell közölni a kockázatról (tömegrobbanás 
veszélye, kivetés veszélye, robbanásveszély, 
tűzveszély).

bekezdésében előírt alsó korhatárokat, a 
besorolási osztályt és a használati utasítást, 
illetve adott esetben a biztonsági távolságot. 

Or. de

Indokolás

Egy bizonyos alosztályhoz való sorolás az ENSZ-ajánlásoknak megfelelően mindig csak a 
becsomagolt anyagra vagy tárgyra vonatkozik. Amennyiben egy tárgyban robbanásveszélyes 
anyag található, a tárgy egy alosztályhoz való besorolása csak csomagolva lehetséges. Ezen 
kívül egy anyag és egy tárgy robbanási tulajdonságai rendszerint különböznek egymástól, így 
egy ilyen jelölés hamis információkat közölne.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 75
12. cikk (4) bekezdés

(4) Ha a pirotechnikai terméken nincs 
elegendő hely a (2) és (3) bekezdésben 
említett címkézési követelmények 
teljesítéséhez, az információt a 
csomagoláson kell feltüntetni.

(4) Ha a pirotechnikai terméken nincs 
elegendő hely a (2) és (3) bekezdésben 
említett címkézési követelmények 
teljesítéséhez, az információt a legkisebb, a 
felhasználónak átadott csomagolási 
egységen kell feltüntetni.

Or. de

Indokolás

A felhasználó védelmének biztosítása érdekében a jelölést nem a szállítási csomagoláson, 
hanem a legkisebb, a felhasználónak átadott csomagolási egységen kell feltüntetni. A 
szállítási csomagoláson való feliratozás esetében fennáll az a veszély, hogy a csomagolást 
még azelőtt kidobják, hogy a felhasználó tudomást szerzett volna a felirat tartalmáról. 
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 76
12. cikk (5) bekezdés

(5) Az (1) és (4) bekezdés rendelkezései nem 
vonatkoznak azokra a 4. osztályba sorolt 
tűzijátékokra, illetve a 2. osztályba sorolt 
egyéb pirotechnikai termékekre, amelyeket 
a gyártó nyilvános bemutatón szerepeltet.

(5) Az (1) és (4) bekezdés rendelkezései nem 
vonatkoznak azokra a pirotechnikai 
tárgyakra, amelyeket az irányelv 6. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
kereskedelmi vásárokon, kiállításokon és 
piaci célzatú bemutatókon szerepeltetnek 
vagy az irányelv 6. cikkének (4) 
bekezdésének megfelelően kutatási, 
fejlesztési és tesztelési céllal gyártottak.

Or. de

Indokolás

Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésének megfelelően a kereskedelmi vásárokon, kiállításokon 
és piaci célzatú bemutatókon az irányelvnek nem megfelelő pirotechnikai tárgyakat be lehet 
bemutatni. A 6. cikk (4) bekezdése szintén engedélyezi a kivételezést a kutatási, fejlesztési és 
tesztelési céllal gyártott pirotechnikai tárgyak esetében. Annak érdekében, hogy biztosítsuk ezt 
a lehetőséget, ezekre a termékekre nem vonatkozhatnak a jelölési kötelezettségek.

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 77
12a. cikk (új)

12a. cikk
Önindító pirotechnikai termékek címkézése
1. Az önindító pirotechnikai termékek 
címkéin fel kell tüntetni legalább a gyártó 
vagy hivatalos képviselője nevét, valamint a 
termék nevét és típusát. 
2. A mennyiben a terméken nincs elegendő 
hely az (1) bekezdésben megjelölt szüséges 
jelölés számára, a szükséges információkat 
a termék csomagolásán kell feltüntetni. 

Or. de
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Indokolás

A pirotechnikai tárgyakat megfelelően címkézni kell, ez alapvetően elfogadott. A 
gépjárművekbe beépített pirotechnikai termékek azonban részben olyan kicsik, hogy az 
irányelvben meghatározott módon nem lehetséges a címkézésük. A gépjárművekbe bizonyos 
pirotechnikai tárgyakat kizárólag képzett szakemberek építenek be. A termék mellé csatolt 
biztonsági adatlapon történő megjelölésnek ezért elegendőnek kell lennie (hasonlóan a 
gyógyszerek használati utasításához, amely szintén a csomagolásban található, nem pedig 
minden egyes gyógyszerre van rányomtatva). 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 78
12 a. cikk (új)

12a. cikk
Önindító pirotechnikai termékek címkézése
1. Az önindító pirotechnikai tárgyak 
címkéin fel kell tüntetni a gyártó vagy az
importőr nevét, valamint a tárgy nevét és 
típusát, a biztonsági előírásokat, és a CE-
jelölést.

! 2. A mennyiben a terméken nincs elegendő 
hely az (1) bekezdésben megjelölt szükséges 
jelölés számára, a szükséges információkat 
a termék csomagolásán kell feltüntetni.

Or. de

Indokolás

Ld. az előadó a (6) preambulumbekezdéshez írt indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 79
13. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják a piaci forgalomba került 
termékek megfelelő felügyeletét, figyelembe 
véve a CE-jelöléssel ellátott termékek

(2) A tagállamok megszervezik a piaci 
forgalomba szánt pirotechnikai tárgyak
megfelelő felügyeletét, és a CE-jelöléssel 
ellátott tárgyak megfelelőségének vélelmét 
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megfelelőségének vélelmét. figyelembe véve, rendszeresen végrehajtják
a Közösségbe való behozatalnál, valamint a 
tároló és gyártóhelyen történő ellenőrzést.  

Or. de

Indokolás

A piacfelügyelet rendkívül fontos eszköz a fogyasztó biztonságának biztosítására és a plágium 
megakadályozására. Az a legcélravezetőbb, ha ez a belső piac külső határainál kezdődik, a 
felhasználói szakaszban már túl késő az ellenőrzés. A plágiumok ilyenkor már kereskedelmi 
forgalomban vannak.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 80
13. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
(2) bekezdés szerinti felügyelet 
megszervezéséről.

Or. de

Indokolás

Lásd a 79. módosításhoz tartozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 81
13. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság a (3) bekezdés értelmében 
a Bizottság internetes honlapján közzéteszi 
azokat a termékeket, amelyek megfelelőségi 
tanúsítványát visszavonták, és amelyeket 
betiltottak vagy amelyek piaci forgalomba 
hozatalát korlátozták. 

Or. de
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Indokolás

Amennyiben a pirotechnikai termékek csoportjait termékcsaládokként kezeljük, csökkenteni 
lehet a tűzijátékok gyártóinak és importőrjeinek költségeit. Ezzel az eljárást egyszerűsíteni és 
kevésbé bürokratikussá lehet tenni. Ennek a szabályozásnak az előnye ezen kívül az, hogy 
minden gyártónak felhívjuk a figyelmét arra a lehetőségre, hogy a kijelölt testületekhez 
típusokat nyújtsanak be, és ezzel minimalizálják a költségeket. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 82
16. cikk (1) bekezdés

(1) Az ezen irányelv alapján tett bármely 
intézkedés esetén, amelyet

(1) Az ezen irányelv alapján tett bármely 
intézkedés esetén, amelyet

a) egy termék forgalomba helyezésének 
megtiltására vagy korlátozására hoznak; 
vagy

a) egy termék forgalomba helyezésének 
megtiltására vagy korlátozására hoznak; 
vagy

b) egy termék forgalomból való kivonására 
hoznak, meg kell jelölni az intézkedés 
alapját képező pontos indokokat. Ezekről az 
intézkedésekről haladéktalanul értesíteni 
kell az érintett felet, akit ugyanakkor 
tájékoztatni kell az érintett tagállamban 
érvényes nemzeti jogszabály alapján 
rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint a jogorvoslati 
kérelem benyújtásának határidejéről.

b) egy termék forgalomból való kivonására 
hoznak,

meg kell jelölni az intézkedés alapját képező 
pontos indokokat. Ezekről az 
intézkedésekről haladéktalanul értesíteni 
kell az érintett felet, akit ugyanakkor 
tájékoztatni kell az érintett tagállamban 
érvényes nemzeti jogszabály alapján 
rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint a jogorvoslati 
kérelem benyújtásának határidejéről.

Or. de

Indokolás

Az 1b. cikk helyes értelmezése; az 1a és az 1b intézkedést is indokolni kell. 
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 83
17. cikk (1) albekezdés

Amennyiben szükséges, ennek az 
irányelvnek a végrehajtása érdekében a 18. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban a következő intézkedéseket kell 
elfogadni:

(Nem érinti a magyar változatot.)

Or. de

Indokolás

(Nem érinti a magyar változatot.)

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 84
20. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok legkésőbb […]1 elfogadják 
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal e rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot.

(1) A tagállamok legkésőbb […]1 elfogadják 
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal e rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot.

1 az irányelv közzétételét követően 18 hónappal 1 az irányelv közzétételét követően 30 hónappal

Or. de

Indokolás

A legtöbb tagállam kifogásolta az átültetésre szabott túl rövid határidőt. A tagállamoknak 
megfelelő határidőre van szükségük arra, hogy a kijelölt testületeket létrehozzák, ill. 
felkészüljenek az irányelv feltételeire.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 85
20. cikk (2) bekezdés

(2) Ezeket a rendelkezéseket […]1 

alkalmazzák a tűzijátékokra, illetve […]2 az 
egyéb pirotechnikai termékekre.

(2) Ezeket a rendelkezéseket […]1 

alkalmazzák a tűzijátékokra, a 4. osztályba 
tartozó tűzijátékokra és az egyéb 
pirotechnikai termékekre […]2.

1 az irányelv közzétételét követően 24 hónappal 1 az irányelv közzétételét követően 3 évvel
2 az irányelv közzétételét követően 5 évvel 2 az irányelv közzétételét követően 7 évvel

Or. de

Indokolás

Sok tagállam gyártó kifogásolta a túl rövid határidőket. A gyártóknak elegendő időre van 
szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott feltételekhez. Az alkalmazási 
határidő meghosszabbításával ezen kívül elegendő idő jut arra is, hogy megteremtsük a 
feltételeket azon tűzijátékok számára is, amelyek számára eddig nem voltak harmonizált 
szabványok.

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 86
20. cikk (2) bekezdés

(2) Ezeket a rendelkezéseket […]1 

alkalmazzák a tűzijátékokra, illetve […]2 az 
egyéb pirotechnikai termékekre.

(2) Ezeket a rendelkezéseket […]1 

alkalmazzák a tűzijátékokra és az egyéb 
pirotechnikai termékekre.

1 az irányelv közzétételét követően 24 hónappal 1 az irányelv közzétételét követően 10 évvel
2 az irányelv közzétételét követően 5 évvel

Or. de

Indokolás

Az átmeneti rendelkezések célja, hogy elegendő időt bocsássanak rendelkezésre ahhoz, hogy a 
már raktáron lévő árut eladják és új árut rendeljenek. Az európai tűzijátékszövetséggel 
egyetértésben az átültetésre 10 éves határidőt javaslunk. Ez tekintettel lenne a túlnyomóan 
Kínában gyártott és vízi úton Európába szállított tűzijátékok hosszú előkészítési, gyártási és 
szállítási idejére. Ez az átmeneti határidő lehetővé tenné a nem eladott tűzijátékok 
értékesítését is.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 87
II. melléklet 6a) pont (új) 

6a) H. modul: átfogó minőségbiztosítás
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amely 
során a 2. bekezdésben előírt 
kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja 
és kijelenti, hogy az érintett termékek 
teljesítik az irányelv vonatkozó 
követelményeit. A gyártó vagy importőre 
minden egyes terméken feltünteti a CE-
jelölést és írásos megfelelőségi nyilatkozatot 
tesz. A CE-jelöléshez csatolják a 4. 
szakaszban említett felügyeletért illetékes 
kijelölt testület azonosító jelét. 
2. A gyártó a tervezéshez, a gyártási 
folyamathoz, a végtermék ellenőrzéséhez és 
a 3. szakasz szerinti teszteléshez köteles 
jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert 
működtetni, és köteles alávetni magát a 4. 
szakaszban előírt felügyeleti eljárásoknak. 
3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó egy kijelölt testületnél 
kérelmezi minőségbiztosítási rendszere 
értékelését. 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a gyártandó termékkategóriára vonatkozó 
összes lényeges adatot; 
- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó 
dokumentációt. 
3.2. A minőségbiztosítási rendszernek 
biztosítania kell, hogy a termékek 
megfeleljenek az irányelv vonatkozó 
követelményeinek. 
A gyártó által alkalmazott összes elemet, 
követelményt és rendelkezést rendszerezett 
és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, 
eljárások és utasítások formájában kell 
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dokumentálni. A minőségbiztosítási 
rendszer dokumentációjának lehetővé kell 
tennie a minőségbiztosítási alapelvek és 
eljárások, mint pl. a minőségbiztosítási 
programok, tervek, kézikönyvek és 
feljegyzések egységes értelmezését. 
Különösen a következők pontos leírását kell 
tartalmazniuk: 
- a minőségügyi célkitűzések, szervezeti 
felépítés, a vállalatirányítás feladatai és 
hatásköre a tervezést és a termékminőséget 
illetően,
- műszaki tervspecifikációk, beleértve az 
alkalmazott szabványokat, valamint -
amennyiben a 8. cikkben említett 
szabványokat nem alkalmazták teljes 
egészében - azokat az eszközöket, amelyek 
biztosítják, hogy az irányelv vonatkozó 
követelményei teljesüljenek, 
- a fejlesztési eredmények, eljárások és 
rendszerezett intézkedések ellenőrzéséhez és 
vizsgálatához alkalmazott technikák, 
amelyeket az érintett termékkategóriához 
tartozó termékek fejlesztésénél alkalmaztak, 
- megfelelő gyártási, minőségellenőrzési és 
minőségbiztosítási technikák, alkalmazott 
eljárások és rendszerezett intézkedések, 
- a gyártás előtt, alatt és után elvégzett 
vizsgálatok és ellenőrzések a gyakoriság 
megadásával,
- a minőségügyi feljegyzések, mint például 
a vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, 
kalibrációs adatok, az érintett személyzet 
képesítéséről szóló jelentések stb.; 
- a tervezési és a termékminőség kívánt 
minősége elérésének és a minőségbiztosítási 
rendszer hatékony működésének 
ellenőrzését szolgáló eszközök. 
3.3. A kijelölt testület értékeli a 
minőségbiztosítási rendszert annak 
megállapítására, hogy a minőségi rendszer 
megfelel-e a 3.2. szakaszban említett 
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követelményeknek. A kijelölt testület a 
harmonizált szabványokat alkalmazó 
minőségbiztosítási rendszerek esetében 
vélelmezi a követelményeknek való 
megfelelést.
Az értékelést végző csoport legalább egy 
tagjának rendelkeznie kell tapasztalatokkal 
a szóban forgó terméktechnológia 
értékelése terén. Az értékelési folyamat 
részét képezi a gyártó telephelyén tett 
ellenőrző látogatás.
A határozatról a gyártót értesítik. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat 
eredményeit és az értékelésről szóló, 
indoklással ellátott határozatot.
3.4. A gyártónak vállalnia kell a 
jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő 
kötelezettségei teljesítését, valamint a 
minőségügyi rendszer megfelelő és 
hatékony szintjének fenntartását.
A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia 
kell a minőségbiztosítási rendszert 
jóváhagyó kijelölt testületet a 
minőségbiztosítási rendszer minden javasolt 
változtatásáról. 
A kijelölt testületnek értékelnie kell a 
tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy 
a módosított minőségbiztosítási rendszer 
továbbra is megfelel-e a 3.2. szakaszban 
említett követelményeknek, vagy újbóli 
értékelésre van szükség.
A kijelölt testület értesíti a gyártót 
határozatáról. Az értesítésnek tartalmaznia 
kell a vizsgálat eredményeit és az 
indoklással ellátott határozatot.
4. EK-felügyelet a kijelölt testület 
felelőssége mellett
4.1. Az EK felügyeletének célja annak 
biztosítása, hogy a gyártó megfelelően 
teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási 
rendszerből eredő kötelezettségeit.
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4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy 
a kijelölt testület ellenőrzés céljából 
bejuthasson a fejlesztés, gyártás, ellenőrzés 
és vizsgálat, valamint tárolás helyszíneire és 
rendelkezésére bocsát minden szükséges 
adatot, különösen:
- a minőségbiztosítási rendszer 
dokumentációját,
- a minőségbiztosítási rendszer által a 
fejlesztési terület számára előirányzott 
minőségügyi feljegyzések, mint az 
elemzések eredményei, számítások, 
vizsgálatok, stb.,
- a minőségbiztosítási rendszer által a 
gyártási terület számára előirányzott 
minőségügyi feljegyzések, mint a vizsgálati 
jelentések, vizsgálati adatok, kalibrációs 
adatok, az érintett személyzet képesítésére 
vonatkozó jelentések, stb.,
4.3. A kijelölt testületnek rendszeres 
ellenőrzéseket kell végeznie annak 
biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és 
alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, 
és az erről szóló vizsgálati jelentést átadja a 
gyártónak. 
4.4. A kijelölt testület ezen túlmenően előre 
be nem jelentett látogatásokat tehet a 
gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával 
a kijelölt testület vizsgálatokat végezhet, 
vagy végeztethet a minőségbiztosítási 
rendszer megfelelő működésének 
ellenőrzése céljából. Amennyiben 
szükséges, a kijelölt testület erről látogatási 
jelentést ad a gyártónak, és adott esetben 
vizsgálati jelentést is készít.
5. A gyártó az utolsó termék gyártásától 
számított 10 éven keresztül köteles a 
nemzeti hatóságok számára megőrizni: 
- a 3.1. szakasz második francia 
bekezdésében említett dokumentumokat, 
- a 3.4. szakasz második bekezdésében 
említett változtatások dokumentumait,
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- a kijelölt testületnek a 3.4., szakasz utolsó 
bekezdésében, valamint a  4.3. és 4.4. 
szakaszokban említett határozatait és 
jelentéseit.
6. Minden kijelölt testületnek tájékoztatnia 
kell a többi kijelölt testületet a 
minőségbiztosítási rendszerek jóváhagyását 
és visszavonását érintő információkról.

Or. de

Indokolás

Ld. az előterjesztő indokolását a 9. cikk (1) bekezdés 4a) pontjához.
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