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PR_COD_1recastingam

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\1004185HU.doc 3/30 PE519.690v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............4

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE .............30



PE519.690v01-00 4/30 PR\1004185HU.doc

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 
összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(átdolgozás)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0471),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0203/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra2,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság 
által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett, ...-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza;

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
2 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A termékek forgalomba hozatalának 
közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat közös keretrendszert teremt a 
termékek forgalomba hozatalára 
vonatkozó feltételeket harmonizáló 
jogszabályokra vonatkozó általános elvek 
és referenciarendelkezések számára, hogy 
ezáltal egységes alapot biztosítson e 
jogszabályok felülvizsgálatához, illetve 
átdolgozásához. A 97/23/EK irányelvet 
ennek megfelelően hozzá kell igazítani az 
említett határozathoz.

(3) A termékek forgalomba hozatalának 
közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat az ágazati jogszabályok 
valamennyiére alkalmazandó közös
elveket és referenciarendelkezéseket ír elő, 
hogy ezáltal egységes alapot biztosítson e 
jogszabályok felülvizsgálatához, illetve 
átdolgozásához. A 97/23/EK irányelvet 
ennek megfelelően hozzá kell igazítani az 
említett határozathoz.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv hatálya az uniós 
piacon újonnan forgalomba hozott 
nyomástartó berendezésekre terjed ki; 
azaz vagy valamely az Unióban 
székhellyel rendelkező gyártó által 
gyártott új nyomástartó berendezésekre, 
vagy harmadik országokból behozott új 
vagy használt nyomástartó 
berendezésekre.

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az irányelvet a rendelkezésre 
bocsátás valamennyi formájára, így a 
távértékesítésre is alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) 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 nyomástartó 
berendezések ezen irányelv 
rendelkezéseinek való megfeleléséért.

(15) A közérdek, mint például a személyek 
egészsége és biztonsága, a háziállatok és a 
vagyontárgyak védelme, továbbá az uniós 
piacon megvalósuló tisztességes verseny 
garantálása érdekében a gazdasági 
szereplőknek az ellátási láncban betöltött 
szerepüktől függően felelősséget kell 
vállalniuk az egyszerű nyomástartó 
edények ezen irányelv követelményeinek 
való megfeleléséért.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A gazdasági szereplők, a nemzeti
piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók 
közötti kommunikáció elősegítése 

(18) A gazdasági szereplők, a 
piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók 
közötti kommunikáció elősegítése 
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érdekében célszerű lenne, ha a tagállamok
arra ösztönöznék a gazdasági szereplőket, 
hogy a postai címük mellett weboldaluk 
címét is adják meg.

érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a gazdasági szereplőket arra, hogy 
postai címük mellett internetes 
elérhetőségüket is adják meg.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Gondoskodni kell arról, hogy a 
harmadik országokból az uniós piacra 
belépő nyomástartó berendezések 
megfeleljenek ennek az irányelvnek, és 
különösen arról, hogy a gyártók ezeken a 
nyomástartó berendezéseken a megfelelő 
megfelelőségértékelési eljárásokat 
elvégezzék. Rendelkezéseket kell ezért 
hozni az importőrök tekintetében annak 
biztosítására, hogy az általuk forgalomba 
hozott nyomástartó berendezések 
megfeleljenek az ebben az irányelvben 
előírt követelményeknek, továbbá azért, 
hogy ne hozzanak forgalomba olyan 
nyomástartó berendezéseket, amelyek ezen 
követelményeknek nem felelnek meg, vagy 
kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket 
kell hozni továbbá az importőrök 
tekintetében annak ellenőrzésére is, hogy a 
megfelelőségértékelési eljárásokat 
elvégezték, illetve a nyomástartó 
berendezés gyártók által elkészített jelölése 
és dokumentációja a nemzeti hatóságok 
részére ellenőrzés céljából rendelkezésre 
áll.

(19) Gondoskodni kell arról, hogy a 
harmadik országokból az uniós piacra 
belépő nyomástartó berendezések 
megfeleljenek ennek az irányelvnek, és 
különösen arról, hogy a gyártók ezeken a 
nyomástartó berendezéseken a megfelelő 
megfelelőségértékelési eljárásokat 
elvégezzék. Rendelkezéseket kell ezért 
hozni az importőrök tekintetében annak 
biztosítására, hogy az általuk forgalomba 
hozott nyomástartó berendezések 
megfeleljenek az ebben az irányelvben 
előírt követelményeknek, továbbá azért, 
hogy ne hozzanak forgalomba olyan 
nyomástartó berendezéseket, amelyek ezen 
követelményeknek nem felelnek meg, vagy 
kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket 
kell hozni továbbá az importőrök 
tekintetében annak ellenőrzésére is, hogy a 
megfelelőségértékelési eljárásokat 
elvégezték, illetve a nyomástartó 
berendezés gyártók által elkészített jelölése 
és dokumentációja az illetékes nemzeti 
hatóságok részére ellenőrzés céljából 
rendelkezésre áll.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amikor egy nyomástartó berendezést 
forgalomba hoznak, az importőröknek a 
nyomástartó berendezésen fel kell 
tüntetniük nevüket és postai címüket. Ez 
alól kivételt lehet tenni, ha a nyomástartó 
berendezés mérete vagy jellege ezt nem 
teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az esetek 
is, amikor az importőrnek fel kellene 
bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét 
és címét a berendezésen feltüntethesse.

(21) Amikor egy nyomástartó berendezést 
forgalomba hoznak, az importőröknek a 
nyomástartó berendezésen fel kell 
tüntetniük nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és postai kapcsolattartási 
címüket. Ez alól kivételt lehet tenni, ha a 
nyomástartó berendezés mérete vagy 
jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide 
tartoznak azok az esetek is, amikor az 
importőrnek fel kellene bontania a 
csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a 
berendezésen feltüntethesse.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az ezen irányelv által előírt, a
gazdasági szereplők azonosítására szolgáló 
információk tárolására vonatkozó 
kötelezettség nem jelenti azt, hogy a 
gazdasági szereplők kötelesek ezeket az 
információkat azon egyéb gazdasági 
szereplők tekintetében is aktualizálni, 
amelyek nyomástartó berendezést 
szállítottak nekik, vagy amelyeknek ők 
szállítottak nyomástartó berendezést.

(25) Az ezen irányelv által előírt, az egyéb
gazdasági szereplők azonosítására szolgáló 
információk tárolására vonatkozó 
kötelezettség nem jelenti azt, hogy a 
gazdasági szereplők kötelesek ezeket az 
információkat azon egyéb gazdasági 
szereplők tekintetében is aktualizálni, 
amelyek nyomástartó berendezést 
szállítottak nekik, vagy amelyeknek ők 
szállítottak nyomástartó berendezést.

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A nyomástartó berendezések 
használatával járó kockázatok jellegét 
szem előtt tartva, valamint annak 
érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők igazolni, az illetékes hatóságok 
pedig biztosítani tudják, hogy a 
forgalmazott nyomástartó berendezés 
megfelel az alapvető biztonsági 
követelményeknek, megfelelőségértékelési 
eljárásokat kell meghatározni. Ezeket az 
eljárásokat a nyomástartó berendezésekkel 
járó veszély szintjének fényében kell 
kialakítani. Ezért a nyomástartó 
berendezések minden egyes kategóriája 
esetében rendelkezésre kell állnia 
megfelelő eljárásnak vagy azonos 
szigorúságú eljárások közötti választási 
lehetőségnek. A 768/2008/EK határozat a 
megfelelőségértékelési eljárások 
tekintetében különböző modulokat határoz 
meg, amelyek a felmerülő veszélyeknek és 
a szükséges biztonsági szintnek 
megfelelően a legkevésbé szigorútól a 
legszigorúbb eljárásokat foglalnak 
magukban. Az ágazatok közötti 
egységesség biztosítása és az eseti 
változatok elkerülése érdekében a 
megfelelőségértékelési eljárásokat e 
modulok közül kell kiválasztani. Az ilyen 
eljárások további kiegészítését a 
nyomástartó berendezések esetében előírt 
ellenőrzés jellege indokolja.

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Annak érdekében, hogy az 
információkhoz való, piacfelügyeleti 
célokat szolgáló hozzáférés hatékony 
legyen, az összes vonatkozó uniós jogi 
aktus azonosítása céljából előírt 
információkat egyetlen EU-megfelelőségi 
nyilatkozat formájában kell rendelkezésre 
bocsátani.

(33) Az információkhoz piacfelügyeleti 
célból történő hatékony hozzáférés 
érdekében az alkalmazandó uniós jogi 
aktusok meghatározásához szükséges 
információt egyetlen EU-megfelelőségi 
nyilatkozatban kell rendelkezésre 
bocsátani. A gazdasági szereplők 
adminisztratív terhének csökkentése 
érdekében ezen egyetlen EU-
megfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes 
vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokból 
összeállított dokumentáció.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A vonatkozó alapvető biztonsági 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzésére szükség van ahhoz, hogy a 
fogyasztók, más felhasználók és harmadik 
személyek részére hatékony védelmet 
nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Olyan átmeneti rendelkezésekről is 
rendelkezni kell, amelyek a 97/23/EK 
irányelvnek megfelelő nyomástartó 

(54) Az ezen irányelvet átültető nemzeti 
intézkedések hatálybalépéséig ésszerű
átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a 
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berendezések forgalmazását és üzembe
helyezését lehetővé teszik.

97/23/EK irányelvnek megfelelően már 
forgalomba hozott nyomástartó 
berendezések forgalmazhatóságát és 
üzembe helyezhetőségét, további 
termékkövetelményeknek való megfelelés 
szükségessége nélkül. A forgalmazóknak 
tehát lehetővé kell tenni, hogy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti intézkedések 
hatálybalépéséig értékesíthessék a már 
forgalomba hozott nyomástartó 
berendezéseket, azaz a már az ellátási 
láncban található készletet.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv rendelkezései értelmében 
elfogadott nemzeti jogszabályok
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, 
valamint biztosítaniuk kell 
végrehajtásukat. A szankcióknak
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(55) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv rendelkezései értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezések
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, 
valamint biztosítaniuk kell e szabályok 
végrehajtását. E szankcióknak
hatékonyaknak, arányosaknak és
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az ezen irányelv nemzeti jogba 
történő átültetésére vonatkozó 
kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket 

(57) Az ezen irányelv nemzeti jogba 
történő átültetésére vonatkozó 
kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket 
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érinti, amelyek tartalma a 97/23/EK
irányelvhez képest jelentősen módosult. A 
változatlan rendelkezések átültetésére 
vonatkozó kötelezettség a 97/23/EK
irányelvből következik.

érinti, amelyek tartalma a korábbi
irányelvhez képest jelentősen módosult. A 
változatlan rendelkezések átültetésére 
vonatkozó kötelezettség a korábbi
irányelvekből következik.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen irányelv alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni :

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „nemzeti akkreditáló testület”: a 
765/2008/EK rendelet 2. cikke 11. 

A magyar nyelvi változatot nem érinti.
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pontjában meghatározott nemzeti 
akkreditáló testület;

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja a 
végfelhasználók számára már 
hozzáférhetővé tett nyomástartó 
berendezés visszavétele;

28. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja a fogyasztók és 
más végfelhasználók számára már 
hozzáférhetővé tett nyomástartó 
berendezés visszavétele;

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, olyan 
követelményeket határozzanak meg, 
amelyeket szükségesnek tartanak annak 
biztosítása érdekében, hogy a személyek, 
különösen a munkavállalók védve 
legyenek a szóban forgó nyomástartó 
berendezések használata közben, feltéve, 
hogy ez nem jelenti e berendezések ezen 
irányelvben meghatározottaktól eltérő 
módosítását.

(2) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, olyan 
követelményeket határozzanak meg, 
amelyeket szükségesnek tartanak annak 
biztosítása érdekében, hogy a személyek, 
különösen a munkavállalók védve 
legyenek a szóban forgó nyomástartó 
berendezések vagy rendszerek használata 
közben, feltéve, hogy ez nem jelenti e 
berendezések vagy rendszerek ezen 
irányelvben meghatározottaktól eltérő 
módosítását.

Or. en
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – a nyomástartó 
berendezések biztonságos és helyes 
használatához szükséges mértékben –
megkövetelhetik az I. melléklet 3.3. és 3.4. 
pontjában említett adatok feltüntetését az 
Unió hivatalos nyelvén/nyelvein, 
amelyeket az a tagállam határoz meg, 
amelyben a berendezés eljut a 
végfelhasználóhoz.

(2) A tagállamok – a nyomástartó 
berendezések biztonságos és helyes 
használatához szükséges mértékben –
megkövetelhetik az I. melléklet 3.3. és 3.4. 
pontjában említett adatok feltüntetését a 
fogyasztók, más felhasználók és a 
piacfelügyeleti hatóságok által könnyen 
érthető nyelven.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett nyomástartó berendezések 
esetében a gyártók elkészítik a II. 
mellékletben említett műszaki 
dokumentációt, és elvégzik vagy
elvégeztetik a 14. cikkben említett 
megfelelőségértékelési eljárást.

(2) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett nyomástartó berendezések 
esetében a gyártók elkészítik a II. 
mellékletben említett műszaki 
dokumentációt, és elvégeztetik a 14. 
cikkben említett megfelelőségértékelési 
eljárást.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
létezzenek a sorozatgyártás 

(4) A gyártók biztosítják a sorozatgyártás 
ezen irányelvnek való tartós megfelelését
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megfelelőségének fenntartását szolgáló 
eljárások. Megfelelően figyelembe kell 
venni a nyomástartó berendezés 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
vagy egyéb műszaki leírások változásait, 
amelyek alapján a készülék megfelelőségét 
megállapították.

szolgáló eljárásokat. Megfelelően 
figyelembe kell venni a nyomástartó 
berendezés tervezésének és jellemzőinek 
változásait, valamint azon harmonizált 
szabványok vagy egyéb műszaki leírások 
változásait, amelyek alapján a készülék 
megfelelőségét megállapították.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha a nyomástartó berendezés jelentette 
kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók 
a fogyasztók és egyéb felhasználók 
biztonsága érdekében elvégzik a 
forgalmazott nyomástartó berendezés 
mintavizsgálatát, amelynek keretében 
kivizsgálják a nem megfelelő nyomástartó 
berendezésekkel kapcsolatos panaszokat, 
szükség esetén nyilvántartást vezetnek 
ezekről, csakúgy mint a nem megfelelő 
berendezések visszahívásáról, valamint 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen nyomonkövetési 
intézkedésről.

Ha a nyomástartó berendezés jelentette 
kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók 
a fogyasztók és egyéb felhasználók 
biztonsága érdekében az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérelmére
elvégzik a forgalmazott nyomástartó 
berendezés mintavizsgálatát, amelynek 
keretében kivizsgálják a panaszokat, 
szükség esetén nyilvántartást vezetnek 
ezekről, csakúgy mint a nem megfelelő 
nyomástartó berendezésekről és azok 
visszahívásáról, valamint folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
nyomonkövetési intézkedésről.

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók biztosítják, hogy a 
nyomástartó berendezésen fel legyen 

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

berendezésen fel legyen tüntetve a termék 
azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-
vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, 
illetve ha a készülék mérete vagy jellege 
ezt nem teszi lehetővé, akkor a készülék 
csomagolása vagy a kísérő dokumentáció 
tartalmazza az előírt információkat.

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók a nyomástartó berendezésen, 
vagy ha ez nem lehetséges, annak 
csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentáción feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket, postai címüket és, ha van,
weboldaluk címét. Címként a gyártó
kapcsolattartási címét kell megadni.

(6) A gyártók a nyomástartó berendezésen, 
vagy ha ez nem lehetséges, annak 
csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentáción feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket, kapcsolattartási postai 
címüket. Címként egyetlen kapcsolattartási 
címet kell megadni, ahol a gyártó elérhető. 
Az elérhetőségi adatokat a fogyasztók, a 
felhasználók és a piacfelügyeleti 
hatóságok által könnyen érthető nyelven 
kell megadni.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek és a műszaki dokumentáció 
elkészítése nem képezik a meghatalmazott 
képviselő megbízatásának részét.

A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek és a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett műszaki 
dokumentáció elkészítésére vonatkozó 
kötelezettség nem képezik a 



PE519.690v01-00 18/30 PR\1004185HU.doc

HU

meghatalmazott képviselő megbízatásának 
részét.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett nyomástartó berendezés 
forgalmazását megelőzően a forgalmazók 
megbizonyosodnak arról, hogy a 
nyomástartó berendezésen fel van tüntetve 
a CE-jelölés, és mellékelték hozzá a 
szükséges dokumentációt, valamint az 
I. melléklet 3.3. és 3.4. pontja szerinti 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót a nyomástartó berendezést 
forgalmazni szándékozó tagállam 
fogyasztói és felhasználói által könnyen 
érthető nyelven, továbbá arról is, hogy a 
gyártó és az importőr teljesítette a 6. cikk 
(5) és (6) bekezdésében, valamint a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

(2) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett nyomástartó berendezés 
forgalmazását megelőzően a forgalmazók 
megbizonyosodnak arról, hogy a 
nyomástartó berendezésen fel van tüntetve 
a CE-jelölés, és mellékelték hozzá a 
szükséges dokumentációt, valamint az 
I. melléklet 3.3. és 3.4. pontja szerinti 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót a nyomástartó berendezést 
forgalmazni szándékozó tagállam 
fogyasztói és felhasználói által könnyen 
érthető nyelven, továbbá arról is, hogy a 
gyártó és az importőr teljesítette a 6. cikk 
(5) és (6) bekezdésében, valamint a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott, a 
gyártóra, illetve az importőrre vonatkozó
követelményeket.

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
nyomástartó berendezés forgalmazását 
megelőzően a forgalmazók 
megbizonyosodnak arról, hogy a 

Before making pressure equipment referred 
to in Article 4(3) A 4. cikk (3) 
bekezdésében említett nyomástartó 
berendezés forgalmazását megelőzően a 
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nyomástartó berendezéshez megfelelő 
használati utasítást mellékeltek a 
nyomástartó berendezést forgalmazni 
szándékozó tagállam fogyasztói és 
felhasználói által könnyen érthető nyelven, 
továbbá arról is, hogy a gyártó és az 
importőr teljesítette a 6. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, valamint a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

forgalmazók megbizonyosodnak arról, 
hogy a nyomástartó berendezéshez 
megfelelő használati utasítást mellékeltek a 
nyomástartó berendezést forgalmazni 
szándékozó tagállam fogyasztói és 
felhasználói által könnyen érthető nyelven, 
továbbá arról is, hogy a gyártó és az 
importőr teljesítette a 6. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, valamint a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott, a 
gyártóra, illetve az importőrre vonatkozó
követelményeket.

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalmazott nyomástartó 
berendezés nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, gondoskodnak arról, 
hogy meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a berendezés 
megfelelőségének biztosítására, és adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Továbbá amennyiben a 
nyomástartó berendezés kockázatot jelent, 
a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják 
azon tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyekben a berendezést 
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva 
elsősorban a megfelelés hiányáról és 
valamennyi elfogadott kiigazító 
intézkedésről.

(4) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalmazott nyomástartó 
berendezés nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, gondoskodnak arról, 
hogy meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a berendezés 
megfelelőségének biztosítására, és adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Továbbá amennyiben a 
nyomástartó berendezés kockázatot jelent, 
a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják 
azon tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyek piacain a nyomástartó 
berendezést forgalomba hozták, részletes 
tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés 
hiányáról és valamennyi elfogadott 
kiigazító intézkedésről.

Or. en
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
nyilvántartást és levelezéseket az Uniónak 
azon a hivatalos nyelvén/nyelvein kell 
vezetni, illetve folytatni , amelye(ke)t az a 
tagállam határoz meg, amelyben az adott 
eljárások lefolytatásáért felelős szervezet 
székhellyel rendelkezik, vagy az e 
szervezet által elfogadott nyelven.

(8) A megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
nyilvántartást és levelezéseket a 
fogyasztók, más felhasználók és a 
piacfelügyeleti hatóságok által könnyen 
érthető nyelven kell vezetni, illetve 
folytatni.

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelőségértékelő szervezet a 
nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és 
jogi személyiséggel rendelkezik.

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

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkeznie kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel 
kapcsolatos műszaki és adminisztrációs 
feladatok megfelelő ellátásához szükséges 
eszközökkel, továbbá valamennyi 
szükséges felszereléssel vagy 
létesítménnyel.

A megfelelőségértékelő szervezet 
rendelkezik a megfelelőségértékelési 
tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és 
adminisztrációs feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges eszközökkel, 
továbbá valamennyi szükséges 
felszereléssel vagy létesítménnyel.

Or. en
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelőségértékelési 
tevékenységek elvégzéséért felelős 
személyzetnek a következőkkel kell 
rendelkeznie:

(7) A megfelelőségértékelési feladatok
elvégzéséért felelős személyzetnek a 
következőkkel kell rendelkeznie:

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Biztosítani kell a megfelelőségértékelő 
szervezet, valamint annak felső szintű 
vezetése és az értékelést végző személyzet
pártatlanságát.

(8) Biztosítani kell a megfelelőségértékelő 
szervezet, valamint annak felső szintű 
vezetése és a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős 
személyzete pártatlanságát.

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megfelelőségértékelő szervezet felső 
szintű vezetésének és az értékelést végző 
személyzetének javadalmazása nem 
függhet az elvégzett értékelések számától 
vagy azok eredményétől.

A megfelelőségértékelő szervezet felső 
szintű vezetésének és a 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
feladatok elvégzéséért felelős személyzet
javadalmazása nem függhet az elvégzett 
értékelések számától vagy azok 
eredményétől.
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Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A megfelelőségértékelő szervezetek
részt vesznek a vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, valamint az 
alkalmazandó uniós harmonizációs 
jogszabály alapján létrehozott, a bejelentett 
szervezeteket koordináló csoport 
tevékenységeiben, illetve gondoskodnak 
arról, hogy az értékelést végző 
személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről, 
továbbá általános útmutatóként 
alkalmazzák az említett csoport munkája 
eredményeként létrejött adminisztratív 
döntéseket és dokumentumokat.

(11) A megfelelőségértékelő szervezetek 
részt vesznek a vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, valamint az 
alkalmazandó uniós harmonizációs 
jogszabály alapján létrehozott, a bejelentett 
szervezeteket koordináló csoport 
tevékenységé, vagy gondoskodnak arról, 
hogy a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős 
személyzet tájékoztatást kapjon ezekről, 
továbbá általános útmutatóként 
alkalmazzák az említett csoport munkája 
eredményeként létrejött adminisztratív 
döntéseket és dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megfelelőség vélelmezése A bejelentett szervezetek
megfelelőségének vélelmezése

Or. en

Módosítás 40

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

(2) A kérelemhez mellékelni kell a 
megfelelőségértékelési tevékenység, a
megfelelőségértékelési modul vagy 
modulok, valamint azon nyomástartó 
berendezések 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 
teljesíti a 24. vagy 25. cikkben rögzített 
követelményeket.

(2) A bejelentés iránti kérelemhez 
mellékelni kell a megfelelőségértékelési 
tevékenység, a megfelelőségértékelési 
modul vagy modulok, valamint azon 
nyomástartó berendezések 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 
teljesíti a 24. vagy 25. cikkben rögzített 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvi változatott nem érinti.

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
jegyzéket naprakészen tartsák.

A magyar nyelvi változatot nem érinti.
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Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy megfelelőségértékelő 
szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem 
teljesítette az I. mellékletben, a megfelelő 
harmonizált szabványokban vagy a 
műszaki leírásokban megállapított 
alapvető biztonsági követelményeket, 
akkor felszólítja a gyártót a megfelelő 
kiigazító intézkedések megtételére, és nem 
ad ki megfelelőségi tanúsítványt.

(3) Amennyiben a bejelentett szervezet 
megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette 
az I. mellékletben, a megfelelő harmonizált 
szabványokban vagy egyéb műszaki 
előírásokban megállapított alapvető 
biztonsági követelményeket, felszólítja a 
gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések 
megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azokról a körülményekről, amelyek a 
bejelentés hatályát és feltételeit érintik;

b) azokról a körülményekről, amelyek a 
bejelentés hatályát vagy feltételeit érintik;

Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletek módosítása Átruházott hatáskörök

Or. en

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy 
a 41. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
nyomástartó berendezések 
újraosztályozását illetően, amennyiben az 
alábbi megfontolások valamelyike 
felmerül:

Annak érdekében, hogy a nyomástartó 
berendezések technológiájának fejlődését
figyelembe lehessen venni, a Bizottságot 
fel kell jogosítani arra, hogy a 41. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek 
újraosztályozzák a nyomástartó 
berendezéseket annak érdekében, hogy

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikk (3) bekezdésében említett 
valamely nyomástartó berendezés egy 
példányának vagy sorozatának a 4. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek meg kell felelnie;

a) a 4. cikk (3) bekezdésében említett 
valamely nyomástartó berendezés egy 
példánya vagy sorozata megfeleljen a 4. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikk (3) bekezdésében említett 
valamely rendszernek vagy rendszerek 
sorozatának a 4. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek meg kell 
felelnie;

b) a 4. cikk (3) bekezdésében említett 
valamely nyomástartó berendezés egy 
rendszer vagy rendszerek sorozata
megfeleljen a 4. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek; vagy

Or. en

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely nyomástartó berendezés egy 
példányát vagy sorozatát – a II. melléklet 
követelményeitől eltérve – másik 
kategóriába kell sorolni.

c) valamely nyomástartó berendezés egy 
példányát vagy sorozatát – a II. melléklet 
követelményeitől eltérve – másik 
kategóriába sorolják.

Or. en
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2015. március 
1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a 2. cikk (15)–(31) 
bekezdésének, a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
17., 18. cikknek, a 19. cikk (3)–(5) 
bekezdésének, a 20., 21., 22., 23., 24., 25., 
26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 
36., 37., 38., 42., 43., cikknek, valamint a 
III. és IV. mellékletnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok 2015. március 1-jéig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikk 
((15)–(31) bekezdésének, a 6–12., 
valamint 17. és 18. cikknek, a 19. cikk (3), 
(4) és (5) bekezdésének, a 20–38., továbbá 
a 42. és 43. cikknek, valamint a  III és IV. 
mellékletének megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EU- MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (XXXX. sz.)1 EU-MEGFELELŐSÉGI 
NYILATKOZAT
_________________

1A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a 
megfelelőségi nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. xxxx sz. (a nyomástartó berendezés 
egyedi azonosítása):

törölve

Or. en
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, ...

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT
TANÁCS
BIZOTTSÁG

A nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 
összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(átdolgozás)


