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Módosítás 35
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amikor egy egyszerű nyomástartó 
edényt forgalomba hoznak, minden 
importőrnek fel kell tüntetnie az egyszerű 
nyomástartó edényen a nevét és 
kapcsolattartási címét.

(10) Amikor egy egyszerű nyomástartó 
edényt forgalomba hoznak, minden 
importőrnek fel kell tüntetnie az egyszerű 
nyomástartó edényen a nevét és 
kapcsolattartási címét, illetve adott esetben 
internetcímét.

Or. en

Módosítás 36
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A 2009/105/EK irányelv szerint már 
forgalomba hozott egyszerű nyomástartó 
edények forgalmazásának és 
üzemeltetésének lehetővé tételére átmeneti 
intézkedéseket kell meghatározni.

(34) 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 2009/105/EK irányelv 
szerint már forgalomba hozott egyszerű 
nyomástartó edények forgalmazásának és 
üzemeltetésének lehetővé tételére átmeneti 
intézkedéseket kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás 37
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók az edényen feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
címüket. Címként a gyártó kapcsolattartási 
címét kell megadni.

(6) A gyártók az edényen feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
címüket, illetve adott esetben 
internetcímüket. Címként a gyártó 
kapcsolattartási címét kell megadni.

Or. en

Módosítás 38
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók az edényen feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
címüket. Címként a gyártó kapcsolattartási 
címét kell megadni.

(6) A gyártók az edényen a 
végfelhasználók és a piacfelügyeleti 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven feltüntetik nevüket, bejegyzett 
márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket, internetcímüket és 
kapcsolattartási címüket. Címként a gyártó 
kapcsolattartási címét kell megadni.

Or. en

Módosítás 39
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök az edényen, vagy ha ez 
nem lehetséges, az edény csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
címüket.

(3) Az importőrök az edényen, vagy ha ez 
nem lehetséges, az edény csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
címüket, illetve adott esetben 
internetcímüket.

Or. en

Módosítás 40
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök az edényen, vagy ha ez 
nem lehetséges, az edény csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
címüket.

(3) Az importőrök az edényen, vagy ha ez 
nem lehetséges, az edény csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentáción a 
végfelhasználók és a piacfelügyeleti 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven feltüntetik nevüket, bejegyzett 
márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket, internetcímüket és 
kapcsolattartási címüket.

Or. en

Módosítás 41
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megfelel a 768/2008/EK határozat III. 
mellékletében meghatározott mintának, 

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megfelel a 768/2008/EK határozat III. 
mellékletében meghatározott mintának, 
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tartalmazza az ezen irányelv II. 
mellékletének vonatkozó moduljaiban 
meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Le kell 
fordítani azon tagállam által megkívánt 
nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán az 
edényt forgalomba hozzák vagy 
forgalmazzák.

tartalmazza az ezen irányelv II. 
mellékletének vonatkozó moduljaiban 
meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Kérésre le 
lehet fordítani az azon tagállam által 
megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely 
piacán az edényt forgalomba hozzák vagy 
forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 42
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
18 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 testületnek 
kell elvégeznie 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 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 43
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen szervezetnek tekinthető az a 
szervezet is, amely az általa értékelt edény 
tervezésében, gyártásában, szállításában, 

törölve
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összeszerelésében, használatában vagy 
karbantartásában részt vevő 
vállalkozásokat képviselő üzleti 
szerveződésekhez vagy szakmai 
szövetségekhez tartozik, feltéve hogy 
bizonyítottan független és mentes az 
érdekütközésektől.

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 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 44
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem lehet annak az 
edénynek a tervezője, gyártója, szállítója, 
üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, 
felhasználója vagy karbantartója, amelyet 
értékel, valamint nem lehet a felsorolt felek 
meghatalmazott képviselője sem. Ez nem 
zárja ki az olyan értékelt edények 
felhasználását, amelyek a 
megfelelőségértékelő szervezet 
működéséhez szükségesek, illetve az ilyen 
edények személyes célra történő 
használatát sem.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, 
valamint annak felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem lehet az edények
tervezője, gyártója, szállítója, üzembe 
helyezője, vásárlója, tulajdonosa, 
felhasználója vagy karbantartója, valamint 
nem lehet a felsorolt felek meghatalmazott 
képviselője sem. Ez nem zárja ki az olyan 
értékelt edények felhasználását, amelyek a 
megfelelőségértékelő szervezet 
működéséhez szükségesek, illetve az ilyen 
edények személyes célra történő 
használatát 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 
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semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek.

Módosítás 45
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőségértékelő szervezet, ennek 
felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem vehet részt 
közvetlenül e termékek tervezésében, 
gyártásában/kialakításában, forgalomba 
hozatalában, üzembe helyezésében, 
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 döntéshozói függetlenségét 
vagy feddhetetlenségét. Ez különösen 
érvényes a szaktanácsadási 
szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezet, ennek 
felső szintű vezetése és a 
megfelelőségértékelést végző 
munkavállalója nem vehet részt 
közvetlenül az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó termékek tervezésében, 
gyártásában/kialakításában, forgalomba 
hozatalában, üzembe helyezésében, 
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 döntéshozói függetlenségét 
vagy feddhetetlenségét. Ez különösen 
érvényes a szaktanácsadási 
szolgáltatásokra.

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 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 46
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés
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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 21. 
cikkben rögzített 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 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 47
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentés nem a 24. 
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 21. 
cikkben megállapított 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 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 48
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A szervezet bejelentett szervezetként
csak akkor tevékenykedhet, ha a 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 
semmiképpen nem lehetnek üzleti szerveződések vagy szakmai szövetségek. 

Módosítás 49
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállam átmeneti intézkedését 
megalapozottnak kell tekinteni, ha az 
intézkedéssel szemben a (4) bekezdésben 
előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva 
két hónapon belül sem egyetlen tagállam, 

(7) A tagállam átmeneti intézkedését 
megalapozottnak kell tekinteni, ha az 
intézkedéssel szemben a (4) bekezdésben 
előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva 
három hónapon belül sem egyetlen 
tagállam, sem a Bizottság nem emel 
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sem a Bizottság nem emel kifogást. kifogást.

Or. en

Módosítás 50
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [az elfogadás 
után 2 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a 2., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 
30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 
40. cikknek és a II. mellékletnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok legkésőbb [az elfogadás 
után 3 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a 2., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 
30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 
40. cikknek és a II. mellékletnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. en


