
AM\904348HU.doc PE491.132v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2011/0354(COD)

7.6.2012

MÓDOSÍTÁS:
34–72

Jelentéstervezet
Zuzana Roithová
(PE488.065v01)

a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek forgalmazására 
vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2011)0770 – C7-0421/2011 – 2011/0354(COD))



PE491.132v01-00 2/22 AM\904348HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\904348HU.doc 3/22 PE491.132v01-00

HU

Módosítás 34
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közérdek, mint például az egészség 
és a biztonság, csakúgy mint a fogyasztók 
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 felvonók és a 
felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek 
megfeleléséért.

(5) A közérdek, mint például az egészség 
és a biztonság, csakúgy, mint a fogyasztók 
magas szintű védelmének – többek között a 
veszélyeztetett fogyasztók 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 felvonók és a felvonókhoz 
készült biztonsági alkatrészek 
megfeleléséért.

Or. en

Indokolás

Az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy a felvonó személyek – áruval vagy 
anélkül történő –, illetve tárgyak szállítására csak akkor használandó, amennyiben a felvonó 
személyek számára hozzáférhető. A fülkébe beszálló személy biztonságát az előírásoknak 
megfelelően kell biztosítani. Nincs szükség annak meghatározására, hogy mely esetekben kell 
különös figyelmet fordítani a veszélyeztetett felhasználók védelmére (ha a felvonó 
hozzáférhető, mindegy, hogy személyszállításra, személy- és áruszállításra, vagy csak 
áruszállításra szánják a felvonókat).

Módosítás 35
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A jelenlegi rendszert olyan eljárással 
kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, 
hogy az érdekelt felek tájékoztatást 
kapjanak az olyan felvonókra és biztonsági 

(30) A jelenlegi rendszert olyan eljárással 
kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, 
hogy az érdekelt felek tájékoztatást 
kapjanak az olyan felvonókra és biztonsági 
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alkatrészekre irányuló, tervezett 
intézkedésekről, amelyek kockázatot 
jelentenek az emberek egészsége és 
biztonsága vagy a közérdek védelmének 
egyéb szempontjaiból. Lehetővé kell tenni 
továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok a megfelelő gazdasági 
szereplőkkel együttműködve e felvonókat 
és a felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrészeket illetően már korábbi 
szakaszban fel tudjanak lépni.

alkatrészekre irányuló, tervezett 
intézkedésekről, amelyek kockázatot 
jelentenek az emberek egészsége és –
többek között a gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élők – biztonsága vagy a 
közérdek védelmének egyéb 
szempontjaiból. Lehetővé kell tenni 
továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok a megfelelő gazdasági 
szereplőkkel együttműködve e felvonókat 
és a felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrészeket illetően már korábbi 
szakaszban fel tudjanak lépni.

Or. en

Indokolás

Az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy a felvonó személyek – áruval vagy 
anélkül történő –, illetve tárgyak szállítására csak akkor használandó, amennyiben a felvonó 
személyek számára hozzáférhető. A fülkébe beszálló személy biztonságát az előírásoknak 
megfelelően kell biztosítani. Nincs szükség annak meghatározására, hogy mely esetekben kell 
különös figyelmet fordítani a veszélyeztetett felhasználók védelmére (ha a felvonó 
hozzáférhető, mindegy, hogy személyszállításra, személy- és áruszállításra, vagy csak 
áruszállításra szánják a felvonókat).

Módosítás 36
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Az ezen irányelv tekintetében 
releváns harmonizált szabványoknak 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az ENSZ fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezményét, amelyet az 
Európai Unió 2010. december 23-án írt 
alá.

Or. en
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Módosítás 37
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A 95/16/EK irányelv szerint már 
forgalomba hozott felvonók 
forgalmazásának és üzemeltetésének 
lehetővé tételére átmeneti intézkedéseket 
kell meghatározni.

(37) A gyártók és az importőrök számára 
ésszerű, de korlátozott időt kell hagyni az 
ezen irányelvet átültető nemzeti szabályok 
alkalmazásának kezdete előtt hatályos 
nemzeti szabályok szerinti jogaik 
gyakorlására, például arra, hogy 
értékesítsék a legyártott termékekből álló 
készleteiket. A 95/16/EK irányelv szerint 
már forgalomba hozott felvonók 
forgalmazásának és üzemeltetésének 
lehetővé tételére átmeneti intézkedéseket 
kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 38
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „meghatalmazott képviselő”: az Unióban 
letelepedett természetes vagy jogi személy, 
aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást 
kapott, hogy meghatározott feladatokat a 
gyártó nevében elvégezhessen;

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 39
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „akkreditálás”: a 765/2008/EK 
rendelet fogalommeghatározása szerinti 
eljárás;

Or. en

Módosítás 40
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. „nemzeti akkreditáló testület”: a 
765/2008/EK rendelet 
fogalommeghatározása szerinti szervezet;

Or. en

Módosítás 41
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „műszaki leírás”: a felvonó vagy a 
felvonókhoz készült biztonsági alkatrész 
által teljesítendő műszaki követelményeket 
ismertető dokumentum;

törölve

Or. en

Módosítás 42
Zuzana Roithová
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „megfelelőségértékelés”: az az eljárás, 
amely bizonyítja a felvonókkal vagy a 
felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrészekkel, illetve eljárásokkal és 
rendszerekkel kapcsolatos, az I. 
mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelmények teljesülését;

14. „megfelelőségértékelés”: az az eljárás, 
amely bizonyítja a felvonókkal vagy a 
felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrészekkel, illetve eljárásokkal és 
rendszerekkel kapcsolatos, ezen 
irányelvben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelmények teljesülését;

Or. en

Módosítás 43
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja az üzembe 
helyezők számára már hozzáférhetővé tett, 
felvonókhoz készült biztonsági alkatrész 
visszavétele;

16. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja az üzembe 
helyezők vagy végfelhasználók számára 
már hozzáférhetővé tett, felvonókhoz 
készült biztonsági alkatrész visszavétele;

Or. en

Módosítás 44
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „forgalomból történő kivonás”: minden 
olyan intézkedés, amelynek célja, hogy 
megelőzze a felvonók forgalomba 
hozatalát, illetve a felvonókhoz készült 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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biztonsági alkatrészek forgalmazását;

Or. en

Módosítás 45
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden megfelelő 
intézkedést meghoznak annak biztosítása 
érdekében, hogy az irányelv hatálya alá 
tartozó felvonók csak abban az esetben 
legyenek forgalomba hozhatók és üzembe 
helyezhetők, ha szakszerű üzembe 
helyezés, megfelelő karbantartás és 
rendeltetésszerű használat mellett nem 
veszélyeztetik  a személyek egészségét és 
biztonságát, vagy, adott esetben, a 
vagyonbiztonságot.

(1) A tagállamok minden megfelelő 
intézkedést meghoznak annak biztosítása 
érdekében, hogy az irányelv hatálya alá 
tartozó felvonók csak abban az esetben 
legyenek forgalomba hozhatók és üzembe 
helyezhetők, ha szakszerű üzembe 
helyezés, megfelelő karbantartás és 
rendeltetésszerű, illetve ezen irányelv 
hatályán belül ésszerűen feltételezhető
használat mellett nem veszélyeztetik a 
személyek egészségét és biztonságát, vagy, 
adott esetben, a vagyonbiztonságot.

Or. en

Indokolás

Mindenképpen pontosítani kell, hogy a felvonó használatának nem csupán ésszerűnek kell 
lennie, hanem mindig összhangban kell lennie az irányelv által előírt szabályozással. Az 
ésszerűség jelentése túlságosan tág ahhoz, hogy magas szintű jogbiztonságot lehessen 
biztosítani az alkalmazás során.

Módosítás 46
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a rendelkezésre álló 
hely szűkössége nem teszi lehetetlenné 
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felvonó létesítését egy már meglévő 
épületbe, ami hátrányt jelentene más 
kiszolgáltatott felhasználók, például 
gyermekek, idősek vagy enyhe 
fogyatékossággal élők számára, csak 
akkor hozható felvonó forgalomba, ha oly 
módon építették meg, hogy 
fogyatékossággal élők számára is könnyen 
használható és hozzáférhető legyen.

Or. en

Indokolás

Noha a fogyatékossággal élő személyek védelme alapvető fontosságú, ugyanilyen lényeges 
minden kiszolgáltatott felhasználó számára (mint például gyermekek, idősek vagy olyan, 
enyhe fogyatékossággal élők számára, akiknek fogyatékossága nem akadályozza meg őket a 
felvonó használatában) garantálni már meglévő épületbe felvonó építésének lehetőségét.

Módosítás 47
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az üzembe helyezők gondoskodnak 
arról, hogy a felvonóhoz mellékeljék az I. 
melléklet 6.2. pontjában említett, a 
végfelhasználók számára könnyen érthető 
nyelven írt használati utasítást, a felvonó 
beszerelésének helye szerinti tagállam 
rendelkezéseinek megfelelően.

(7) Az üzembe helyezők gondoskodnak 
arról, hogy a felvonóhoz mellékeljék az I. 
melléklet 6.2. pontjában említett használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót.

Or. en

Módosítás 48
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrésszel járó kockázat miatt 
helyénvalónak ítélik, a gyártók a 
fogyasztók egészségének védelme és 
biztonsága érdekében elvégzik a 
forgalmazott biztonsági alkatrész 
mintájának vizsgálatát, kivizsgálják a 
panaszokat, illetve szükség esetén 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a 
nem megfelelő biztonsági alkatrészekről, 
valamint azok visszahívásáról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
és az üzembe helyezőket minden ilyen 
intézkedésről.

(4) A gyártók biztosítják a sorozatgyártás 
megfelelőségének fenntartását szolgáló 
eljárások működését. Megfelelően 
figyelembe kell venni a termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
vagy műszaki előírások változásait, 
amelyek alapján a termék megfelelőségét 
megállapították.

Ha a felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrésszel járó kockázat miatt 
helyénvalónak ítélik, a gyártók a 
fogyasztók egészségének védelme és 
biztonsága érdekében elvégzik a 
forgalmazott biztonsági alkatrész 
mintájának vizsgálatát, kivizsgálják a 
panaszokat, illetve szükség esetén 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a 
nem megfelelő biztonsági alkatrészekről, 
valamint azok visszahívásáról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
és az üzembe helyezőket minden ilyen 
intézkedésről.

Or. en

Módosítás 49
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók feltüntetik a felvonókhoz 
készült biztonsági alkatrészen, vagy ha ez 
nem lehetséges, a biztonsági alkatrészhez 
elválaszthatatlanul odaerősített címkén a 

(6) A gyártók a fogyasztók és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven feltüntetik a 
felvonókhoz készült biztonsági alkatrészen, 
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nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük. Címként a gyártó kapcsolattartási 
címét kell megadni.

vagy ha ez nem lehetséges, a biztonsági 
alkatrészhez elválaszthatatlanul 
odaerősített címkén a nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket, internetcímüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük. Címként a gyártó kapcsolattartási 
címét kell megadni.

Or. en

Módosítás 50
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök megadják a felvonókhoz 
készült biztonsági alkatrészen, vagy ha ez 
nem lehetséges, a biztonsági alkatrész 
csomagolásán vagy kísérő 
dokumentációján a nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és azt a címüket, amelyen 
kapcsolatba lehet lépni velük.

(3) Az importőrök a fogyasztók és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven megadják a 
felvonókhoz készült biztonsági alkatrészen, 
vagy ha ez nem lehetséges, a biztonsági 
alkatrész csomagolásán vagy kísérő
dokumentációján a nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket, internetcímüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük.

Or. en

Módosítás 51
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
felépítése megfelel az ezen irányelv 
II. mellékletében meghatározott mintának, 

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
felépítése megfelel az ezen irányelv 
II. mellékletében meghatározott mintának, 
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és tartalmazza az V., VIII., X., XI. vagy 
XII. melléklet vonatkozó moduljaiban 
meghatározott elemeket; a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Le kell
fordítani azon tagállam által megkívánt 
nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán a 
felvonót vagy a felvonókhoz készült 
biztonsági alkatrészt forgalomba hozzák 
vagy forgalmazzák.

és tartalmazza az V., VIII., X., XI. vagy 
XII. melléklet vonatkozó moduljaiban 
meghatározott elemeket; a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Kérelem 
esetén le lehet fordítani azon tagállam által 
megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely 
piacán a felvonót vagy a felvonókhoz 
készült biztonsági alkatrészt forgalomba 
hozzák vagy forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 52
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a XI. mellékletben említett teljes 
minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása.

c) a XI. mellékletben említett 
minőségbiztosítási rendszer.

Or. en

Módosítás 53
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VI. mellékletben említett 
termékminőség-biztosítási rendszer 
jóváhagyása;

a) a X. mellékletben említett 
termékminőség-biztosítási rendszer;

Or. en

Módosítás 54
Zuzana Roithová
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VII. mellékletben említett teljes 
minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása.

b) a VII. mellékletben említett 
minőségbiztosítási rendszer.

Or. en

Módosítás 55
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) típusmegfelelőség a IX. mellékletben 
említett felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrészek véletlenszerű ellenőrzésével.

Or. en

Módosítás 56
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett értékelést és 
ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi 
el a rendelet rendelkezéseivel összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelést 
és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi 
el a rendelet rendelkezéseivel összhangban.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
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azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen szervezetnek tekinthető az a 
szervezet is, amely az általa értékelt 
felvonók vagy felvonókhoz készült 
biztonsági alkatrészek 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.

törölve

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 58
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző személyzete 
nem lehet azoknak a felvonókhoz készült 
biztonsági alkatrészeknek a tervezője, 
gyártója, szállítója, vásárlója, tulajdonosa, 

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző személyzete 
nem lehet a felvonókhoz készült biztonsági 
alkatrészeknek a tervezője, gyártója, 
szállítója, vásárlója, tulajdonosa, 
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felhasználója vagy karbantartója, 
amelyeket értékel, valamint nem lehet a 
felsorolt felek meghatalmazott képviselője 
sem.

felhasználója vagy karbantartója, valamint 
nem lehet a felsorolt felek meghatalmazott 
képviselője sem.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 59
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző személyzete 
nem lehet annak a felvonónak a tervezője, 
gyártója, szállítója, üzembe helyezője, 
vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója, amelyet értékel.

A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző személyzete 
nem lehet a felvonók tervezője, gyártója, 
szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, 
tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 60
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelemhez mellékelni kell azon 
felvonók vagy felvonókhoz készült 
biztonsági alkatrészek 
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.

(2) A kérelemhez mellékelni kell azon 
felvonók vagy felvonókhoz készült 
biztonsági alkatrészek 
megfelelőségértékelési eljárásainak 
leírását, amelyek tekintetében a szervezet 
szakmailag alkalmasnak tekinti magát, 
továbbá a nemzeti akkreditáló testület által 
kiállított akkreditálási tanúsítványt, amely 
tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő 
szervezet megfelel a 24. cikkben rögzített 
követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 61
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az érintett 
megfelelőségértékelő szervezet nem tud 
akkreditálási tanúsítványt benyújtani, be 
kell nyújtania a bejelentő hatóságnak a
megfelelésének ellenőrzéséhez, 
elismeréséhez és rendszeres 
ellenőrzéséhez szükséges valamennyi azt 
igazoló okmányt, hogy megfelel a 24. 
cikkben rögzített követelményeknek.

törölve

Or. fr
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Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 62
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentés nem a 27. 
cikk (2) bekezdésében említett 
akkreditálási tanúsítványon alapul, a 
bejelentő hatóság benyújtja a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak a 
megfelelőségértékelő szervezet 
alkalmasságát igazoló dokumentumokat, 
valamint gondoskodik azokról a megfelelő 
intézkedésekről, amelyek biztosítják a 
szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, 
hogy az továbbra is megfeleljen a 24. 
cikkben megállapított követelményeknek.

törölve

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 63
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érintett szervezet csak akkor láthatja 
el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, 

(5) A szervezet bejelentett szervezetként 
csak akkor tevékenykedhet, ha a 
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ha a Bizottság vagy a többi tagállam –
akkreditálási tanúsítvány használata 
esetén a bejelentést követő két héten belül, 
akkreditálás hiányában a bejelentést 
követő két hónapon belül – nem emelt 
kifogást.

bejelentést követő két héten belül sem a 
Bizottság, sem másik tagállam nem emel 
kifogást.

Or. fr

Indokolás

A tanúsítás megbízhatósága és pártatlansága, és így a biztonság érdekében a megfelelőség 
értékelését végző szervezeteket kötelezően alá kell vetni a hatóságok általi akkreditációnak, és 
azok semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 64
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az üzembe helyező nem 
hozza meg a megfelelő kiigazító 
intézkedéseket az (1) bekezdés második 
albekezdésében említett határidőn belül, a 
piacfelügyeleti hatóságok minden 
megfelelő átmeneti intézkedést meghoznak 
a készülék nemzeti piacukon történő 
forgalomba hozatalának vagy üzembe 
helyezésének korlátozására.

(4) Amennyiben az üzembe helyező nem 
hozza meg a megfelelő kiigazító 
intézkedéseket az (1) bekezdés második 
albekezdésében említett határidőn belül, a 
piacfelügyeleti hatóságok minden 
megfelelő átmeneti intézkedést meghoznak 
a készülék nemzeti piacukon történő 
forgalomba hozatalának és üzembe 
helyezésének korlátozására.

Or. en

Módosítás 65
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült 
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biztonsági alkatrész nem teljesítette az 
I. mellékletben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket;

biztonsági alkatrész nem teljesítette az ezen 
irányelvben meghatározott alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 66
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 2
hónapon belül egyik tagállam és a 
Bizottság sem emel kifogást az egyik 
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel 
szemben, az intézkedés megalapozottnak 
tekintendő.

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 
három hónapon belül egyik tagállam és a 
Bizottság sem emel kifogást az egyik 
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel 
szemben, az intézkedés megalapozottnak 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 67
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedés 
megalapozottnak minősül, valamennyi 
tagállam meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő felvonó 
nemzeti piacukon történő forgalomba 
hozatalát vagy üzembe helyezését 
korlátozza.

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedés 
megalapozottnak minősül, valamennyi 
tagállam meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő felvonó 
nemzeti piacukon történő forgalomba 
hozatalát és üzembe helyezését korlátozza.

Or. en
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Módosítás 68
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 
30. cikkét vagy ezen irányelv 18. és 19. 
cikkét megsértve tüntették fel;

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 
30. cikkét vagy ezen irányelv 19. cikkét 
megsértve helyezték el;

Or. en

Módosítás 69
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [dátum 
(év/hónap/általában a hónap utolsó napja = 
az elfogadást 2 évvel követő dátum] -ig
hatályba léptetik és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti, és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a következő cikkeknek: [a 2. 
cikk (5)–(19) bekezdése, a 7–14. cikk, a 
17–18. cikk, a 19. cikk (5) bekezdése, a 
20–45. cikk, a 46. cikk (1) bekezdése, a 
47–49. cikk] és a következő 
mellékleteknek: [a II. melléklet A. 
részének f), k), l) és m) pontja, a II. 
melléklet B. részének d), j), k) és l) pontja, 
a IV. melléklet A. részének 2.e), 3.c), 3.e), 
3.g), 4.b)–e) és 5–9. pontja, a IV. melléklet 
B. részének 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), 4.c)–e) 
pontja, 5. pontjának 2–4. bekezdése és 6–9. 
pontja, az V. melléklet 3.3.b) pontja és 6–
7. pontja, a VI. melléklet 3.1.a)–c) pontja, 
3.3. pontjának 4–5. bekezdése, 4.3. és 6–7. 
pontja, a VII. melléklet 3.1.a)–b), 3.1.d), 

A tagállamok legkésőbb [dátum 
(év/hónap/általában a hónap utolsó napja = 
az elfogadást három évvel követő dátum] -
ig hatályba léptetik és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti, és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a következő cikkeknek: [a 2. 
cikk (5)–(19) bekezdése, a 7–14. cikk, a 
17–18. cikk, a 19. cikk (5) bekezdése, a 
20–45. cikk, a 46. cikk (1) bekezdése, a 
47–49. cikk] és a következő 
mellékleteknek: [a II. melléklet A. 
részének f), k), l) és m) pontja, a II. 
melléklet B. részének d), j), k) és l) pontja, 
a IV. melléklet A. részének 2.e), 3.c), 3.e), 
3.g), 4.b)–e) és 5–9. pontja, a IV. melléklet 
B. részének 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), 4.c)–e) 
pontja, 5. pontjának 2–4. bekezdése és 6–9. 
pontja, az V. melléklet 3.3.b) pontja és 6–
7. pontja, a VI. melléklet 3.1.a)–c) pontja, 
3.3. pontjának 4–5. bekezdése, 4.3. és 6–7. 
pontja, a VII. melléklet 3.1.a)–b), 3.1.d), 
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3.1.f), 3.3., 4.2., 6. pontja, a VII. melléklet 
3.c)–d) és 3.g) pontja, a VII. melléklet 4. 
pontja, a IX. melléklet 3.a)–d) pontja, a X. 
melléklet 3.1.a), 3.1.e), 3.4. és 6–7. pontja, 
a XI. melléklet 3.1.a)–c), 3.1.e), 3.3.3., 
3.3.4., 3.4–3.5., 5.b) és 6. pontja, a XII. 
melléklet 3.1.a), 3.3. és 6. pontja]. [Azok a 
cikkek és mellékletek, amelyek tartalma a 
korábbi irányelvhez képest jelentős 
mértékben változott]  megfeleljenek. . 
Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
e rendelkezések szövegéről, valamint 
megküldik számára az e rendelkezések és 
ezen irányelv közötti megfelelési 
táblázatot  .

3.1.f), 3.3., 4.2., 6. pontja, a VII. melléklet 
3.c)–d) és 3.g) pontja, a VII. melléklet 4. 
pontja, a IX. melléklet 3.a)–d) pontja, a X. 
melléklet 3.1.a), 3.1.e), 3.4. és 6–7. pontja, 
a XI. melléklet 3.1.a)–c), 3.1.e), 3.3.3., 
3.3.4., 3.4–3.5., 5.b) és 6. pontja, a XII. 
melléklet 3.1.a), 3.3. és 6. pontja]. [Azok a 
cikkek és mellékletek, amelyek tartalma a 
korábbi irányelvhez képest jelentős 
mértékben változott] megfeleljenek. . 
Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
e rendelkezések szövegéről, valamint 
megküldik számára az e rendelkezések és 
ezen irányelv közötti megfelelési 
táblázatot.

Or. en

Módosítás 70
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 4.8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.8. Használat során, illetve nyitott ajtó 
esetén a felvonófülkét megfelelően ki kell 
világítani; ezenkívül vészvilágítással is el 
kell látni.

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 71
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 4.9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.9. A 4.5. pontban említett 
kommunikációs eszközt és a 4.8. pontban 
említett vészvilágítást úgy kell megtervezni 

4.9. A 4.5. pontban említett 
kommunikációs eszközt és a 4.8. pontban 
említett vészvilágítást úgy kell megtervezni 
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és beszerelni, hogy még áramellátás nélkül 
is működjön. Működési időtartamuk olyan 
hosszú legyen, hogy a mentés normális 
lebonyolítását lehetővé tegye.

és beszerelni, hogy még áramellátás nélkül 
is működjön. Működési időtartamuknak 
olyan hosszúnak kell lennie, hogy a 
mentés normális lebonyolítását lehetővé 
tegye.

Or. en

Módosítás 72
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – 6.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2. Minden felvonóhoz egy használati 
utasítást  kell mellékelni, amelyet az 
érintett tagállam által meghatározott, a 
fogyasztók és más végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven  kell elkészíteni. 
A használati utasításnak  legalább a 
következő dokumentumokat  kell 
tartalmaznia:

6.2. Minden felvonóhoz használati utasítást 
és biztonsági tájékoztatót kell mellékelni, 
amelyet az érintett tagállam által 
meghatározott, a fogyasztók és más 
végfelhasználók által könnyen érthető 
nyelven kell elkészíteni. Az ilyen 
használati utasításnak és biztonsági 
tájékoztatónak, illetve bármely feliratnak 
világosnak, érthetőnek és könnyen 
értelmezhetőnek kell lennie. A használati 
utasításnak és a biztonsági tájékoztatónak 
legalább a következő dokumentumokat kell 
tartalmaznia:

Or. en


