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tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 114. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követıen, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,1 

rendes jogalkotási eljárás keretében,2 

                                                 
1 HL C 181., 2012.6.21, 105. o. 
2  Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 

Tanács …-i határozata. 
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mivel: 

(1) a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelven1 lényegi módosításokat hajtottak végre2. 

Mivel most további módosításokra kerül sor, az irányelvet az áttekinthetıség 

érdekében át kell dolgozni. 

(2) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elıírásainak 

megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg)3 elıírja a megfelelıségértékelı szervezetek 

akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik országokból érkezı termékek 

piacfelügyeletének és ellenırzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés 

általános elveit. 

(3) A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérıl szóló, 2008. július 9-i 

768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat4 közös elveket és 

referenciarendelkezéseket írt elı, amelyeket ágazati jogszabályokban kívánatos 

alkalmazni annak érdekében, hogy egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok 

felülvizsgálatához és átdolgozásához. A 2007/23/EK irányelvet ennek megfelelıen 

hozzá kell igazítani az említett határozathoz. 

                                                 
1 HL L 154., 2007.6.14, 1. o. 
2  Lásd a III. melléklet A. részét. 
3 HL L 218., 2008.8.13., 30. o. 
4 HL L 218., 2008.8.13., 82. o. 
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(4) A tagállamokban a pirotechnikai termékek forgalmazására  érvényes törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések eltérıek, különösen a biztonsági és a 

teljesítménybeli jellemzık tekintetében. 

(5) A tagállamok által hozott, az Unión  belüli kereskedelmet korlátozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket harmonizálni kell a pirotechnikai 

termékek belsı piacon történı szabad mozgásának biztosítása érdekében, 

ugyanakkor szavatolni kell az emberi egészség és biztonság magas szintő védelmét, 

valamint a fogyasztók és a szakmai végfelhasználók védelmét. A védelem ilyen 

magas szintje magában kell, hogy foglalja a pirotechnikai termékek használóihoz 

kapcsolódó vonatkozó korhatárok tiszteletben tartását. 

(6) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére 

vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK 

tanácsi irányelv1 kizárja a pirotechnikai termékeket a hatálya alól. 

                                                 
1 HL L 121., 1993.5.15., 20. o.  
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(7) A tárolási biztonság területét  a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 

veszélyeinek ellenırzésérıl szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv1 

szabályozza, amely biztonsági követelményeket határoz meg az 

olyan létesítményekre ahol robbanóanyagok, ezeken belül pirotechnikai anyagok is 

jelen vannak. 

(8) A szállítási biztonságot illetıen a pirotechnikai termékek szállításának szabályait 

nemzetközi egyezmények és megállapodások rögzítik, beleértve az Egyesült 

Nemzetek veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásait. Az említett területek ezért 

nem esnek ezen irányelv hatálya alá. 

(8a)  Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formájára, így a távértékesítésre 

is alkalmazni kell. 

(9) Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a pirotechnikai termékekre, amelyekre a 

tengerészeti felszerelésekrıl szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv2 

és az abban említett irányadó nemzetközi egyezmények vonatkoznak. Nem 

alkalmazandó továbbá a játékok biztonságáról szóló, 2008. június 18-i 

2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 hatálya alá tartozó, játékokhoz 

tervezett gyújtókupakokra. 

                                                 
1 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.  
2 HL L 46., 1997.2.17., 25. o.  
3 HL L 170., 2009.6.30., 1. o. 
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(10) ▌A gyártó által saját használatra készített olyan tőzijátékok, amelyeket a gyártó 

székhelye szerinti tagállam kizárólag a saját területén való használat céljából 

engedélyezett, és amelyek a szóban forgó tagállam területén maradnak, nem 

minısülnek forgalmazott termékeknek, és ezért azoknak nem kell megfelelniük ezen 

irányelvnek. 

(11) Az ebben az irányelvben meghatározott követelmények teljesülése esetén a 

tagállamoknak nem szabad a pirotechnikai termékek szabad mozgását megtiltaniuk, 

korlátozniuk vagy akadályozniuk. Ezt az irányelvet a gyártók, forgalmazók és 

importırök tagállam általi engedélyezésére vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme 

nélkül kell alkalmazni. 

(12) A pirotechnikai termékeknek magukban kell foglalniuk a tőzijátékokat, a színpadi 

pirotechnikai termékeket és a mőszaki felhasználásra szánt egyéb pirotechnikai 

termékeket, mint például a légzsákokban és a biztonsági övek elıfeszítıiben használt 

gázfejlesztıket. 
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(13) A megfelelıen magas szintő biztonság szavatolása érdekében a pirotechnikai 

termékeket ▌felhasználásuk típusának, céljának vagy zajszintjének kockázati szintje 

szerint kell osztályozni. 

(14) A pirotechnikai termékek használatában rejlı veszélyek ismeretében helyénvaló 

korhatár megállapítása személyek részére történı rendelkezésre bocsátásuk esetére, 

illetve annak biztosítása, hogy az emberi egészség és biztonság, valamint a környezet 

védelme érdekében a jelölésen a biztonságos használatról elegendı és megfelelı 

információ szerepeljen. Egyes pirotechnikai termékek esetében gondoskodni kell 

arról, hogy azokhoz csak a megfelelı tudással, szakértelemmel és tapasztalattal 

rendelkezı személyek férhessenek  hozzá. A jármővekhez használt pirotechnikai 

termékek jelölésével szemben támasztott követelményeknél figyelembe kell venni a 

jelenlegi gyakorlatot, valamint azt, hogy ezeket a termékeket kivétel nélkül hivatásos 

felhasználóknak adják el. 

(15) A pirotechnikai termékek, különösképpen a tőzijátékok használata az egyes 

tagállamokban az eltérı szokások és hagyományok következtében más és más. Így 

szükséges, hogy a tagállamok nemzeti intézkedéseket hozhassanak a pirotechnikai 

termékek egyes kategóriái nyilvános forgalmazásának korlátozására többek között 

közbiztonsági vagy egészségügyi és biztonsági okokból. 
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(16) A közérdek, úgymint az egészség és a biztonság, valamint a fogyasztók magas szintő 

védelmének biztosítása, továbbá az uniós piacon megvalósuló tisztességes verseny 

garantálása érdekében a gazdasági szereplıknek az ellátási láncban betöltött 

szerepüktıl függıen felelısséget kell vállalniuk a pirotechnikai termékek ezen 

irányelv követelményeinek való megfeleléséért. 

(17) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplınek 

meg kell hoznia a megfelelı intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak 

olyan pirotechnikai termékeket forgalmazzon, amelyek megfelelnek ennek az 

irányelvnek. Az egyes gazdasági szereplıkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó 

kötelezettségeket egyértelmően és arányosan kell elosztani az ellátási és az 

értékesítési láncban. 

(17a) A gazdasági szereplık, a piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti 

kommunikáció elısegítése érdekében a tagállamok ösztönözniük kell a gazdasági 

szereplıket arra, hogy postai elérhetıségük mellett internetes elérhetıségüket is 

adják meg.  

(18) Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, a gyártó van 

a legjobb helyzetben ahhoz, hogy elvégezze a ▌megfelelıségértékelési eljárást. A 

megfelelıségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell 

maradnia. 
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(19) Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépı 

pirotechnikai termékek megfeleljenek ennek az irányelvnek, és különösen arról, hogy 

a gyártók ezeken a pirotechnikai termékeken a megfelelı megfelelıségértékelési 

eljárásokat elvégezzék. Rendelkezéseket kell ezért hozni az importırök tekintetében 

annak biztosítására, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termékek 

megfeleljenek az ebben az irányelvben elıírt követelményeknek, továbbá azért, hogy 

ne hozzanak forgalomba olyan pirotechnikai termékeket, amelyek ezen 

követelményeknek nem felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket 

kell hozni továbbá az importırök tekintetében annak ellenırzésére is, hogy a 

megfelelıségértékelési eljárásokat elvégezték, illetve hogy a pirotechnikai termékek 

jelölése és a gyártók által elkészített ▌dokumentáció az illetékes nemzeti hatóságok 

részére ellenırzés céljából rendelkezésre áll. 
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(20) A gyártó vagy az importır által már forgalomba hozott pirotechnikai terméket a 

forgalmazó forgalmazza, és megfelelı gondossággal kell eljárnia, hogy a 

pirotechnikai termékeket olyan módon kezelje, hogy az ne befolyásolja hátrányosan 

a termék megfelelését. 

(21) Minden olyan gazdasági szereplıt, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba 

pirotechnikai terméket, illetve azt olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja az 

ezen irányelvben elıírt követelményeknek való megfelelést, gyártónak kell tekinteni, 

és vállalnia kell a gyártót terhelı kötelezettségeket. 

(22) A forgalmazókat és importıröket, mivel helyileg közel vannak a piachoz, be kell 

vonni az illetékes nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel 

kell készíteni az aktív részvételre oly módon, hogy rendelkezésükre bocsátják az 

adott pirotechnikai termékkel kapcsolatban az összes szükséges információt. 
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(22a) Az egyéb gazdasági szereplık azonosításához ezen irányelv által elıírt információk 

tárolása esetén nem követelhetı meg a gazdasági szereplıtıl, hogy ezeket az 

információkat olyan egyéb gazdasági szereplık tekintetében aktualizálja, amelyek 

a szóban forgó gazdasági szereplı számára pirotechnikai terméket szállítottak, 

illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági szereplı pirotechnikai terméket 

szállított. 

(23) Helyénvaló alapvetı biztonsági követelményeket meghatározni a pirotechnikai 

termékekkel szemben a fogyasztók védelme és a balesetek megelızése érdekében. 

(24) Egyes pirotechnikai termékek, különösen a jármővekhez használt pirotechnikai 

termékek – mint például a légzsákokban használt gázfejlesztık – kis mennyiségő 

kereskedelmi robbanóanyagot és katonai robbanószert tartalmaznak. A 

2007/23/EK irányelv elfogadását követıen nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket az 

anyagokat nem lehet majd helyettesíteni azokban az esetekben, ahol ezen anyagok 

szigorúan gyúlékony összetételekben az energiaegyensúly fokozására szolgáló 

adalékként használatosak. Ezért szükség van a kereskedelmi robbanóanyagok és 

katonai robbanószerek használatát korlátozó ▌alapvetı biztonsági követelmény 

módosítására. 
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(25) Az ezen irányelvben elıírt  alapvetı biztonsági követelmények tekintetében végzett 

megfelelıségértékelés megkönnyítése érdekében  azon pirotechnikai termékeket, 

amelyek megfelelnek az európai szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 

93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 

98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. október 25-i 

1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelıen elfogadott 

harmonizált szabványoknak, az ezen követelmények részletes mőszaki leírása 

céljából megfelelınek kell tekinteni. 

(26) Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az esetben alkalmazandó eljárást, 

amikor a harmonizált szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok nem 

teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben elıírt követelményeknek. 

                                                 
1 HL L 316., 2012.11.14., 12. o. 
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(27) Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplık igazolni, az illetékes hatóságok pedig 

biztosítani tudják, hogy a piacon forgalmazott pirotechnikai termékek megfelelnek az 

alapvetı követelményeknek, megfelelıségértékelési eljárásokat kell elıírni. A 

768/2008/EK határozat a megfelelıségértékelési eljárásokra különbözı modulokat 

határoz meg, melyek köre – az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint 

arányától függıen – a leginkább megengedıtıl a legszigorúbbig terjed. Az ágazatok 

közötti koherencia biztosítása és az eseti változatok elkerülése érdekében a 

megfelelıségértékelési eljárásokat ezen modulok közül kell kiválasztani. 
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(28) A gyártóknak EU-megfelelıségi nyilatkozatot kell készíteniük arra vonatkozóan, 

hogy  megadják az ezen irányelvben elıírt információt  arról, hogy a pirotechnikai 

termék megfelel az ebben az irányelvben elıírt követelményeknek és az egyéb 

vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak. 

(28a) Az információkhoz piacfelügyeleti célból történı hatékony hozzáférés érdekében az 

alkalmazandó uniós jogi aktusok meghatározásához szükséges információt 

egyetlen EU-megfelelıségi nyilatkozatban kell rendelkezésre bocsátani. A 

gazdasági szereplık adminisztratív terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen 

EU-megfelelıségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó megfelelıségi 

nyilatkozatokból összeállított dokumentáció. 

(29) A tágabb értelemben vett megfelelıségértékelésre irányuló eljárás egészének látható 

végeredménye a pirotechnikai termék megfelelıségét igazoló CE-jelölés. A CE-

jelölésre irányadó általános elveket a 765/2008/EK rendelet határozza meg. A CE-

jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályokat ebben az irányelvben kell megállapítani. 

(29a) Az ebben az irányelvben elıírt megfelelıségértékelési eljárások 

megfelelıségértékelı szervezetek közremőködését igénylik, amelyeket a tagállamok 

bejelentenek a Bizottságnak. 



 

AM\936640HU.doc 15/170 PE509.804v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(30) A tapasztalat azt mutatja, hogy a 2007/23/EK irányelvben meghatározott 

kritériumok, amelyeket a Bizottsághoz való bejelentés céljából a 

megfelelıségértékelı szervezeteknek teljesíteniük kell, nem elégségesek annak 

biztosításához, hogy a bejelentett szervezetek az egész Unióban egységesen magas 

szintő teljesítményt nyújtsanak. Mindazonáltal létfontosságú, hogy valamennyi 

bejelentett szervezet azonos színvonalon és tisztességes versenyfeltételek mellett 

lássa el feladatait. Ezért kötelezı követelményeket kell megállapítani azokra a 

megfelelıségértékelı szervezetekre, amelyek megfelelıségértékelési szolgáltatások 

nyújtása céljából be kívánják jelentetni magukat. 

(31) A megfelelıségértékelés egységes minıségi színvonalának biztosítása érdekében a 

bejelentı hatóságokra, valamint a bejelentett szervezetek értékelésében, 

bejelentésében és felügyeletében részt vevı egyéb szervezetekre szintén 

követelményeket kell elıírni. 

(32) Az ebben az irányelvben megállapított rendszert a 765/2008/EK rendeletben 

meghatározott akkreditálási rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás alapvetı 

eszközt jelent a megfelelıségértékelı szervezetek felkészültségének ellenırzéséhez, 

a bejelentés céljából ezt is alkalmazni kell. 
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(33) A nemzeti hatóságoknak elınyben kell részesítenie a 765/2008/EK rendelet szerinti – 

a megfelelıségi tanúsítványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító – 

átlátható akkreditálást, amellyel bizonyítják a megfelelıségértékelı szervezetek 

mőszaki alkalmasságát az egész Unióban. A nemzeti hatóságok ugyanakkor úgy 

ítélhetik meg, hogy rendelkeznek a megfelelı eszközökkel ahhoz, hogy maguk 

végezzék el ezt az értékelést. Ebben az esetben az elvégzett értékelések megfelelı 

szintő hitelességének a többi nemzeti hatóság felé való biztosítása érdekében a 

Bizottság és a többi tagállam számára be kell nyújtaniuk a szükséges igazoló 

dokumentumot, amely bizonyítja az adott szabályozási követelmények alapján 

értékelt megfelelıségértékelı szervezetek megfelelését. 
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(34) A megfelelıségértékelı szervezetek gyakran alvállalkozásba adják a 

megfelelıségértékeléshez kapcsolódó tevékenységeik bizonyos részeit, vagy e célból 

leányvállalatot vesznek igénybe. Az uniós piacon forgalomba hozandó pirotechnikai 

termékre elıírt védelmi szint megóvása érdekében alapvetı fontosságú, hogy a 

megfelelıségértékelési feladatok ellátását illetıen az alvállalkozók és leányvállalatok 

megfeleljenek ugyanazoknak a követelményeknek, mint a bejelentett szervezetek. 

Ezért fontos, hogy a bejelentendı szervezetek alkalmasságának és teljesítményének 

értékelése, valamint a már bejelentett szervezetek ellenırzése az alvállalkozók és 

leányvállalatok által végzett tevékenységekre is kiterjedjen. 

(35) Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átláthatóságát, és különösen az 

online bejelentés lehetıvé tétele érdekében hozzá kell igazítani az új 

technológiákhoz. 
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(36) Mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínálhatják szolgáltatásaikat, 

helyénvaló lehetıséget biztosítani a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy 

egy adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhessenek. Ezért fontos 

biztosítani egy olyan idıtartamot, amely során tisztázhatók a megfelelıségértékelı 

szervezetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggályok, mielıtt még 

bejelentett szervezetként megkezdenék mőködésüket. 

(37) A versenyképesség érdekében döntı jelentıségő, hogy a bejelentett szervezetek úgy 

alkalmazzák a megfelelıségértékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak 

szükségtelen terheket a gazdasági szereplıkre. Ugyanebbıl az okból és a gazdasági 

szereplık közötti egyenlı bánásmód biztosítása érdekében a megfelelıségértékelési 

eljárások technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetességet. Ez legjobban 

a bejelentett szervezetek közötti megfelelı koordinációval és együttmőködéssel 

érhetı el. 

(37a) A tagállamok megteszik a megfelelı intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 

pirotechnikai termékek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha megfelelı 

tárolás, illetve rendeltetésszerő és ésszerően elırelátható feltételek mellett történı 

használat esetén nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát. A 

pirotechnikai termékeket csak ésszerően elırelátható használati feltételek esetén – 

azaz ha a használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – kell 

úgy tekinteni, hogy nem felelnek meg az ezen irányelvben meghatározott alapvetı 

biztonsági követelményeknek. 
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(38) A jogbiztonság érdekében egyértelmősíteni kell, hogy a 765/2008/EK rendelet uniós 

piacfelügyeletre és az uniós piacra belépı termékek ellenırzésére vonatkozó 

szabályai a pirotechnikai termékekre is alkalmazandók. Ez az irányelv nem 

gátolhatja a tagállamokat abban a választásban, hogy mely illetékes hatóságot bízzák 

meg ezen feladatok ellátásával. 

(39) A bejelentett szervezeteknek termékcsaládként kell értékelnie a pirotechnikai 

termékek azon csoportjait, amelyek megjelenésüket, funkciójukat vagy mőködésüket 

tekintve hasonlóak. 
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(40) Védintézkedési eljárásra van szükség annak megengedéséhez, hogy a pirotechnikai 

termékek megfelelıségét vitatni lehessen. Az átláthatóság javítása és az eljárási idı 

csökkentése érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljáráson, azzal a 

céllal, hogy azt hatékonyabbá tegyék, és igénybe vegyék a tagállamok szakértelmét. 

(41) A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetıvé teszi, hogy az 

érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az olyan pirotechnikai termékekre irányuló, 

tervezett intézkedésekrıl, amelyek kockázatot jelentenek az emberi egészség vagy 

biztonság, illetve a közérdek védelmének egyéb szempontjaiból. Lehetıvé kell tenni 

továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelı gazdasági szereplıkkel 

együttmőködve az ilyen pirotechnikai termékeket illetıen már korábbi szakaszban fel 

tudjanak lépni. 

(42) Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az egyik tagállam által hozott 

intézkedés indokoltságát illetıen, nincs szükség a Bizottság további 

közremőködésére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya a harmonizált 

szabvány hiányosságainak tudható be. 
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(43) A gyártó és az importır érdeke, hogy biztonságos pirotechnikai  termékeket 

szolgáltasson, hogy ezzel megelızze a magánszemélyeket érı vagy 

magántulajdonban felmerülı kárt okozó hibás termékekért való felelısségébıl eredı 

költségeket. E tekintetben a hibás termékekért való felelısségre vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérıl szóló, 1985. 

július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv kiegészíti ezt az irányelvet1, mivel a 

85/374/EGK irányelv szigorú felelısségi rendszert határoz meg a gyártókra és az 

importırökre vonatkozóan, és megfelelı szintő védelmet biztosít a fogyasztók 

számára. Emellett a 85/374/EGK irányelv elıírja, hogy a bejelentett szervezeteknek 

megfelelı biztosítással kell rendelkezniük szakmai tevékenységüket illetıen, kivéve, 

ha a felelısséget a nemzeti jognak megfelelıen az állam viseli, vagy ha a tagállam 

közvetlenül maga felelıs a vizsgálatokért. 

                                                 
1 HL L 210., 1985.8.7., 29. o.  
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(44) Ezen irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Az említett hatásköröket a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenırzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. 

február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelıen 

kell gyakorolni. 

(45) A pirotechnikai termékek azonosítására szolgáló egységes számozási rendszer és a 

pirotechnikai termékek nyilvántartási számait tartalmazó nyilvántartásra irányuló 

gyakorlati intézkedések meghatározására, illetve a pirotechnikai termékekhez 

főzıdı balesetekkel kapcsolatos adatok rendszeres győjtésére és naprakésszé tételére 

vonatkozó végrehajtási aktusok elfogadásakor a vizsgálóbizottsági eljárást kell 

alkalmazni. 

 

(45a) A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberi egészségre vagy biztonságra, 

illetve a közérdek védelmének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentı 

megfelelı pirotechnikai termékekre vonatkozó végrehajtási aktusok elfogadása 

esetén. 

(45b) A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat kell elfogadnia, ha 

az emberi egészségre és biztonságra kockázatot jelentı megfelelı pirotechnikai 

termékekkel összefüggésben felmerülı, kellıen indokolt esetben ez rendkívül 

sürgıs okból szükséges. 

                                                 
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 
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(45c) A kialakult gyakorlatnak megfelelıen az ezen irányelv értelmében felállított 

bizottság hasznos szerepet tölthet be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos 

olyan ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök, vagy egy tagállam 

képviselıje vet fel, az eljárási szabályzatával összhangban. 

(45d) A Bizottságnak végrehajtási aktusok révén, és – tekintetbe véve különleges 

tulajdonságaikat – a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva 

meghatározza, hogy indokoltak voltak-e a tagállam által a nem megfelelı 

pirotechnikai termékek tekintetében hozott intézkedések. 

▌ 

(48) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti 

rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell 

azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejőnek 

kell lenniük. 

(49) A gyártók és az importırök számára idıt kell hagyni az ezen irányelvet átültetı 

nemzeti intézkedések alkalmazásának kezdete elıtt hatályos nemzeti szabályok 

szerinti jogaik gyakorlására, például arra, hogy értékesítsék a legyártott termékekbıl 

álló készleteiket. Ezért ésszerő átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a 

2007/23/EK irányelvnek megfelelıen az ezen irányelvet átültetı nemzeti 

intézkedések alkalmazására vonatkozó határidıig már forgalomba hozott 

pirotechnikai termékek forgalmazhatóságát, további termékkövetelménynek való 

megfelelés szükségessége nélkül. A forgalmazók tehát az ezen irányelvet átültetı 

nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó határidıig rendelkezésre 

bocsáthatják  a már forgalomba hozott pirotechnikai termékeket, azaz a már az 

ellátási láncban található készletet, 
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(49a) A jármővekhez használt pirotechnikai termékeket a jármővek életciklusához 

tervezik, ezért esetükben különös átmeneti intézkedésekre van szükség. Az ilyen 

pirotechnikai terméknek annak a jármőnek az élettartama alatt, amelybe 

beszerelték, meg kell felelnie az elsı forgalomba hozatal idıpontjában hatályos 

jogszabályi követelményeknek.  

(49b) Egyes pirotechnikai termékeknek a különösen a gépjármőiparban történı 

megszakítás nélküli használata biztosításának érdekében az I. melléklet 4. pontját 

2013. július 4-tıl alkalmazni kell. 

(50) Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen annak biztosítását, hogy a forgalomban lévı 

pirotechnikai termékek teljesítik az egészség, a biztonság és más közérdekek 

védelmének magas szintjéhez szükséges követelményeket, valamint a belsı piac 

mőködésének garantálását –  a tagállamok nem tudják kielégítıen megvalósítani, és 

ezért az irányelv léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelıen. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelıen ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket. 



 

AM\936640HU.doc 25/170 PE509.804v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(51) Az ezen irányelv nemzeti jogba történı átültetésére vonatkozó kötelezettség csak 

azokat a rendelkezéseket érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest 

jelentısen módosult. A változatlan rendelkezések átültetésére vonatkozó 

kötelezettség a 2007/23/EK irányelvbıl következik. 

(52) Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében meghatározott irányelvnek a 

nemzeti jogba történı átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidıkkel 

kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 
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I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. cikk 

Tárgy 

(1) Ez az irányelv meghatározza a pirotechnikai termékek belsı piaci szabad 

mozgásához szükséges szabályokat, és magas szinten biztosítja az emberi egészség 

és a közbiztonság védelmét, valamint a fogyasztók védelmét és biztonságát, szem 

elıtt tartva a vonatkozó környezetvédelmi szempontokat. 

(2) Ez az irányelv meghatározza azokat az alapvetı biztonsági követelményeket, 

amelyeknek a pirotechnikai termékeknek meg kell felelniük a forgalmazás céljából. 

Ezeket a követelményeket az I. melléklet tartalmazza. 
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2. cikk 

Hatály 

(1) Ezen irányelv hatálya a pirotechnikai termékekre terjed ki. 

(2) Ezen irányelv hatálya nem terjed ki az alábbiakra: 

a) a nemzeti joggal összhangban a fegyveres erık, a rendırség vagy a tőzoltóság 

által történı nem kereskedelmi jellegő felhasználásra szánt pirotechnikai 

termékek; 

b) a 96/98/EK irányelv hatálya alá tartozó felszerelések; 

c) a repülésben és őrrepülésben való felhasználásra szánt pirotechnikai termékek; 

d) a 2009/48/EK irányelv hatálya alá tartozó, kifejezetten játékokhoz tervezett 

gyújtókupakok; 

e) a 93/15/EGK irányelv hatálya alá tartozó robbanóanyagok; 

f) lıszerek; 

g) a gyártó által saját használatra készített és a gyártó székhelye szerinti tagállam 

által kizárólag a saját területén való használat céljából engedélyezett 

tőzijátékok, amelyek a szóban forgó tagállam területén maradnak. 
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3. cikk 

Fogalommeghatározások 

Ezen irányelv alkalmazásában: 

1. „pirotechnikai termék”: bármely olyan, robbanóanyagot vagy pirotechnikai elegyet 

tartalmazó termék, amely önfenntartó exoterm kémiai reakción keresztül hıt, fényt, 

hangot, gázt vagy füstöt vagy ezeknek a hatásoknak a kombinációját bocsátja ki; 

2. „tőzijáték”: szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék; 

3. „színpadi pirotechnikai termék”: beltéri vagy kültéri színpadi használatra tervezett 

pirotechnikai termék, ideértve a filmek és televíziós mősorok gyártását vagy ezekhez 

hasonló felhasználást is; 

4. „jármővekhez használt pirotechnikai termék”: jármővekben található biztonsági 

berendezések alkatrésze, amely ezek vagy más berendezések aktiválásához 

használatos pirotechnikai anyagokat tartalmaz; 

5. „lıszer”: kézi lıfegyverekben, egyéb fegyverekben és tüzérségi fegyverekben 

használt lövedék, lıportöltet, illetve vaktöltény; 
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6. „szaktudással rendelkezı személy”: a tagállam által a területén a F4. osztályba 

tartozó tőzijáték, T2. osztályba tartozó színpadi pirotechnikai termék és/vagy P2. 

osztályba tartozó egyéb pirotechnikai termék kezelésére és/vagy használatára 

feljogosított személy; 

7. „forgalmazás”: egy pirotechnikai terméknek kereskedelmi tevékenység keretében 

történı rendelkezésre bocsátása fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, 

akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;  

8. „forgalomba hozatal”: egy pirotechnikai termék elsı alkalommal történı 

forgalmazása az uniós piacon;  

9. „gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai 

terméket gyárt, illetve terveztet vagy  gyártat, és ezt a pirotechnikai terméket saját 

neve vagy védjegye alatt forgalmazza; 

10. „importır”: az Unióban letelepedett bármely  természetes vagy jogi személy, aki 

vagy amely harmadik országból származó pirotechnikai terméket hoz forgalomba az 

uniós piacon; 
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11. „forgalmazó”: bármely, a gyártótól vagy importırtıl különbözı természetes vagy 

jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely a  pirotechnikai terméket 

forgalmazza; 

12. "gazdasági szereplı": a gyártó, az importır és a forgalmazó; 

13. „mőszaki leírás”: a pirotechnikai termék által teljesítendı mőszaki követelményeket 

ismertetı dokumentum; 

14. „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke (1) pontjának c) 

alpontjában meghatározott harmonizált szabvány; 

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

akkreditálás; 

16. „nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 11. pontjában 

meghatározott nemzeti akkreditáló testület; 
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17. „megfelelıségértékelés”: eljárás, amely bizonyítja a pirotechnikai termékkel 

kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt alapvetı biztonsági követelmények 

teljesülését; 

18. „megfelelıségértékelı szervezet”: megfelelıségértékelési tevékenységeket – 

beleértve kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenırzést – végzı szervezet; 

19. „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára 

hozzáférhetı pirotechnikai termék visszavétele; 

20. „forgalomból történı kivonás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy 

megelızze a pirotechnikai termék forgalmazását az értékesítési láncban; 

20a. „uniós harmonizációs jogszabály”: minden, a termékek forgalomba hozatalának 

feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;  

21. „CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a pirotechnikai termék 

megfelel a jelölés feltüntetésérıl rendelkezı uniós harmonizációs jogszabályokban 

rögzített alkalmazandó követelményeknek. 

▌   
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4. cikk 

Szabad mozgás 

(1) A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják az ezen irányelv 

követelményeinek megfelelı pirotechnikai termékek forgalmazását. 

(2) Ez az irányelv nem zárja ki azon tagállami intézkedéseket, amelyek közrendi, 

közbiztonsági, közvédelmi, közegészségügyi vagy környezetvédelmi okokból tiltják 

vagy korlátozzák a F2. és F3. osztályba sorolt tőzijátékok, valamint a színpadi és 

egyéb pirotechnikai termékek birtoklását, használatát és/vagy lakossági értékesítését. 

(3) Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon és pirotechnikai termékek értékesítési célú 

bemutatóin a tagállam nem akadályozhatja meg az ennek az irányelvnek nem 

megfelelı pirotechnikai termékek bemutatását és használatát, feltéve hogy látható 

módon, egyértelmően feltüntetik a szóban forgó kereskedelmi vásár, kiállítás vagy 

bemutató nevét és idıpontját, illetve azt, hogy a pirotechnikai termékek nem 

megfelelıek és nem forgalmazhatóak mindaddig, amíg megfelelıségüket nem 

biztosították. Ilyen rendezvények alkalmával az adott tagállam illetékes hatósága 

által elıírt követelményekkel összhangban megfelelı biztonsági intézkedéseket kell 

hozni. 
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(4) A tagállamok nem tilthatják a kutatási, fejlesztési és vizsgálati céllal gyártott, és ezen 

irányelvnek nem megfelelı pirotechnikai termékek szabad mozgását és használatát, 

feltéve hogy látható módon és egyértelmően feltüntetik azt, hogy nem megfelelıek, 

illetve azt, hogy fejlesztési, vizsgálati, illetve kutatási céloktól eltérı célra nem 

használhatók fel. 

5. cikk 

Forgalmazás 

A tagállamok megtesznek valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, 

hogy pirotechnikai termékeket csak akkor lehessen forgalmazni, ha ezen irányelv 

követelményeinek megfelelnek. 
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6. cikk 

A pirotechnikai termékek osztályai 

(1) A pirotechnikai termékeket a gyártó felhasználásuk módja vagy céljuk és kockázati 

szintjük alapján – ideértve a zajszintet is – osztályokba sorolja. A 20. cikkben 

említett bejelentett szervezetek a 16. cikkben említett megfelelıségértékelési eljárás 

részeként jóváhagyják az osztályba sorolást. 

Az osztályok a következık: 

a) Tőzijátékok: 

i. F1. osztály: alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel járó, 

elkerített területen való használatra szánt tőzijátékok, beleértve a 

lakóépületek belsejében való használatra szánt tőzijátékokat; 

ii. F2. osztály: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a 

szabadban lévı elkerített területen való használatra szánt tőzijátékok; 
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iii. F3. osztály: közepes kockázattal járó, a szabadban lévı nagy nyílt 

területen való használatra szánt tőzijátékok, amelyek zajszintje nem 

ártalmas az emberi egészségre; 

iv. F4. osztály: nagy kockázattal járó, kizárólag szaktudással rendelkezı 

személyek általi használatra szánt („szakember által használható 

tőzijáték”-ként ismert) tőzijátékok, amelyek zajszintje nem ártalmas az 

emberi egészségre. 

b) Színpadi pirotechnikai termékek: 

i. T1. osztály: alacsony kockázattal járó, színpadi használatra szánt 

pirotechnikai termékek; 

ii. T2. osztály: kizárólag szaktudással rendelkezı személyek általi 

használatra szánt színpadi pirotechnikai termékek. 
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c) Egyéb pirotechnikai termékek: 

i. P1. osztály: alacsony kockázattal járó, nem a tőzijátékok és a színpadi 

pirotechnikai termékek körébe tartozó pirotechnikai termékek; 

ii. P2. osztály: nem a tőzijátékok és a színpadi pirotechnikai termékek 

körébe tartozó pirotechnikai termékek, amelyeket csak szaktudással 

rendelkezı személyek kezelhetnek vagy használhatnak. 

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról az eljárásokról, amelyek során 

azonosítják és a használatra feljogosítják a szaktudással rendelkezı személyeket. 
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7. cikk 

Korhatárok és egyéb korlátozások 

(1) A pirotechnikai termékek nem forgalmazhatók az alábbi korhatárok alatti személyek 

részére: 

a) tőzijátékok: 

i. F1. osztály: 12 éves kor; 

ii. F2. osztály: 16 éves kor; 

iii. F3. osztály: 18 éves kor; 

b) a T1. osztályba tartozó színpadi pirotechnikai termékek és a P1. osztályba 

tartozó  egyéb pirotechnikai termékek: 18 éves kor. 
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(2) A tagállamok megemelhetik az (1) bekezdésben megállapított korhatárokat, 

amennyiben ez közrendi, közegészségügyi vagy közbiztonsági okokból indokolt. A 

tagállamok csökkenthetik a korhatárt olyan személyek esetében, akik szakmailag 

képzettek vagy ilyen képzésben vesznek részt. 

(3) A gyártók, importırök és forgalmazók kizárólag szaktudással rendelkezı személyek 

számára forgalmazhatják a következı pirotechnikai termékeket: 

a) az F4. osztályba sorolt tőzijátékok; 

b) a T2. osztályba sorolt színpadi pirotechnikai termékek és a P2. osztályba sorolt 

egyéb pirotechnikai termékek. 

(3a) A P1. osztályba tartozó, jármővekhez használt egyéb pirotechnikai termékeket, 

ideértve a légzsák- és a biztonsági övek elıfeszítésére szolgáló rendszereket, nem 

forgalmazzák a lakosság számára, kivéve jármőbe vagy levehetı jármőrészbe 

beépített formában. 
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2. fejezet 

A gazdasági szereplık kötelezettségei 

8. cikk  

A gyártók  kötelezettségei 

(1) Pirotechnikai termékeik forgalomba hozatalakor a gyártók biztosítják, hogy a 

pirotechnikai termékek tervezése és gyártása az I. mellékletben elıírt alapvetı 

biztonsági követelményekkel összhangban történt. 

(2) A gyártók elkészítik a II. mellékletben említett mőszaki dokumentációt, és 

elvégeztetik a 16. cikk szerinti megfelelıségértékelési eljárást. 

Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a pirotechnikai termék 

megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártók elkészítik az EU-

megfelelıségi nyilatkozatot, és feltüntetik a terméken a CE-jelölést. 

(3) A gyártók a mőszaki dokumentációt és az EU-megfelelıségi nyilatkozatot a 

pirotechnikai termék forgalomba hozatalát követıen ▌10 évig megırzik. 
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(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való megfelelıségének 

fenntartását szolgáló eljárások mőködését. Megfelelıen figyelembe kell venni a 

pirotechnikai termék tervezésének vagy jellemzıinek változásait, valamint azon 

harmonizált szabványok vagy egyéb mőszaki leírások változásait, amelyek alapján a 

pirotechnikai termék megfelelıségét megállapították. 

Ha a pirotechnikai termék jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók – az 

illetékes hatóságok kellıen alátámasztott kérésére – a fogyasztók egészsége és 

biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott pirotechnikai termék mintavizsgálatát, 

kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekrıl, továbbá a 

nem megfelelı pirotechnikai termékekrıl és a nem megfelelı pirotechnikai termékek 

visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 

nyomon követési intézkedésrıl. 

(5) A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalmazott pirotechnikai termékek a 9. vagy 

a 10. cikknek megfelelıen legyenek jelölve. 
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(5a) A gyártók feltüntetik a pirotechnikai terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a 

termék csomagolásán vagy a termék kísérı dokumentációján a nevüket, bejegyzett 

kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a postacímüket, amelyen 

kapcsolatba lehet lépni velük. Címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a 

gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetıséget a végfelhasználók és a 

piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthetı nyelven tüntetik fel. 

(5b) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az érintett tagállam által meghatározott 

módon a pirotechnikai termékhez a fogyasztók és más végfelhasználók által 

könnyen érthetı nyelven mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági 

tájékoztatót. Az ilyen használati utasításnak és biztonsági tájékoztatónak, illetve a 

jelölésnek egyértelmőnek, érthetınek és könnyen értelmezhetınek kell lennie.  
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(6) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 

általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, 

azonnal meghozzák ▌a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelıségének 

biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, adott esetben kivonják a 

forgalomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben a pirotechnikai termék 

kockázatot jelent, a forgalmazók errıl azonnal tájékoztatják azon tagállamok 

illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai termékeket forgalmazták, 

részletes tájékoztatást adva elsısorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett 

kiigazító intézkedésrıl. 

(7) A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság 

számára könnyen érthetı nyelven átadják a pirotechnikai termék ezen irányelvnek 

való megfelelıségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus 

formátumú információt és dokumentációt. A gyártók  az említett hatóság kérésére 

együttmőködnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba 

hozott pirotechnikai termék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak. 
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8a. cikk  

Nyomonkövethetıség 

(1) Nyomonkövethetıségük fokozása érdekében a pirotechnikai termékeket a gyártók 

olyan jelöléssel látják el, amelyen feltüntetik a 16. cikk szerinti 

megfelelıségértékelést végzı bejelentett szervezet által a termékekhez rendelt 

nyilvántartási számot. A számozást a Bizottság által meghatározott egységes 

rendszerrel összhangban kell végezni.  

(2) A gyártók és az importırök nyilvántartást vezetnek az általuk forgalmazott 

pirotechnikai termékek nyilvántartási számairól és ezt az információt kérésre az 

érintett hatóságok számára hozzáférhetıvé teszik. 
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9. cikk 

A jármővekhez használt pirotechnikai termékektıl eltérı  

pirotechnikai  termékek jelölése 

(1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a jármővekhez használt pirotechnikai termékektıl 

eltérı pirotechnikai termékeket látható, olvasható és kitörölhetetlen jelöléssel lássák 

el, annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein), amelyben a pirotechnikai 

terméket a fogyasztó számára forgalmazzák. Ennek a címkének világosnak, 

érthetınek és könnyen értelmezhetınek kell lennie. 

(2) A pirotechnikai termékek jelölésén a gyártó tekintetében feltüntetik legalább a 8. 

cikk (5a) bekezdésében meghatározott információkat, illetve – ha a gyártó az 

Unióban nem letelepedett – a gyártó▌, valamint az importır tekintetében a 8. cikk 

(5a) bekezdésében, illetve a 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

információkat, a pirotechnikai termék megnevezését és típusát, a nyilvántartási 

számot, a termék-, tétel- vagy sorozatszámát, a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében elıírt 

alsó korhatárokat, a besorolási osztályt és a használati utasítást, az F3. és az F4. 

osztályba sorolt tőzijátékok esetén a gyártási évet, illetve adott esetben a minimális 

biztonsági távolságot. A jelölésen feltüntetik a termék nettó robbanóanyag-tartalmát 

(a továbbiakban: NEC). 
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(3) A tőzijátékokon továbbá legalább a következı információkat tüntetik fel: 

a) F1. osztály: adott esetben: „kizárólag szabadtéri használatra” és a minimális 

biztonsági távolság; 

b) F2. osztály: „kizárólag szabadtéri használatra” és adott esetben a minimális 

biztonsági távolság(ok); 

c) F3. osztály: „kizárólag szabadtéri használatra” és a minimális biztonsági 

távolság(ok); 

d) F4. osztály: „kizárólag szaktudással rendelkezı személy általi használatra” és a 

minimális biztonsági távolság(ok). 
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(4) A színpadi pirotechnikai termékeken továbbá legalább a következı információkat 

tüntetik fel: 

a) T1. osztály: adott esetben: „kizárólag szabadtéri használatra” és a minimális 

biztonsági távolság(ok); 

b) T2. osztály: „kizárólag szaktudással rendelkezı személy általi használatra” és a 

minimális biztonsági távolság(ok). 

(5) Ha a pirotechnikai terméken nincs elegendı hely a (2), (3) és (4) bekezdésben 

említett jelölési követelmények teljesítéséhez, az információt a legkisebb 

csomagolási egységen tüntetik fel. 
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10. cikk 

A jármővekhez használt pirotechnikai termékek jelölése 

(1) A jármővekhez használt pirotechnikai termékek jelölésén feltüntetik a gyártó 

tekintetében a 8. cikk (5a) bekezdésében meghatározott információkat, a 

pirotechnikai termék nevét és típusát, a nyilvántartási számot, a termék-, tétel- vagy 

sorozatszámát, és – amennyiben szükséges – a biztonsági elıírásokat. 

(2) Amennyiben a jármővekhez használt pirotechnikai terméken nincs elegendı hely az 

(1) bekezdésben említett jelölési követelmények teljesítéséhez, a szükséges 

információkat a termék csomagolásán tüntetik fel. 

(3) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról 

(REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. 

december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 II. 

mellékletének megfelelıen a jármővekhez használt pirotechnikai termékek 

tekintetében összeállított, és a a foglalkozásszerő felhasználók egyedi igényeit 

figyelembe vevı biztonsági adatlapot az ilyen felhasználók rendelkezésére bocsátják 

az általuk megjelölt nyelven. 

A biztonsági adatlapot nyomtatott vagy elektronikus formátumban is át lehet adni, 

amennyiben a foglalkozásszerő felhasználó rendelkezik a hozzáféréshez szükséges 

eszközökkel. 

                                                 
1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o. 
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11. cikk  

Az importırök kötelezettségei 

(1) Az importırök kizárólag megfelelı termékeket hozhatnak forgalomba. 

(2) Egy adott pirotechnikai termék forgalomba hozatalát megelızıen az importırök 

meggyızıdnek róla, hogy a gyártó elvégezte a 16. cikkben említett releváns 

megfelelıségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a 

mőszaki dokumentációt, a pirotechnikai terméken fel van tüntetve a CE-jelölés, és 

mellékelték hozzá az elıírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 

8. cikk (5) és (5a) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

Amennyiben az importır úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a pirotechnikai 

termék nem felel meg az I. mellékletben elıírt alapvetı biztonsági 

követelményeknek, a pirotechnikai terméket nem hozza forgalomba, amíg 

megfelelıvé nem tették. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot 

jelent, az importır tájékoztatja errıl a gyártót, valamint a piacfelügyeleti 

hatóságokat. 
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(3) Az importırök a pirotechnikai terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a termék 

csomagolásán vagy a pirotechnikai termék kísérı dokumentációján feltüntetik 

nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai 

címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Az elérhetıséget a végfelhasználók 

és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthetı nyelven tüntetik fel. 

(4) Az importırök gondoskodnak arról, hogy a pirotechnikai termékhez mellékeljék a 

használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót az adott tagállam által meghatározott, 

a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthetı nyelven. 

(5) Az importırök biztosítják, hogy amíg a pirotechnikai termék a felelısségi körükbe 

tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az I. mellékletben 

meghatározott alapvetı biztonsági követelményeknek való megfelelését. 
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(6) Ha a pirotechnikai termékkel járó kockázatokra tekintettel indokolt, az importırök – 

az illetékes hatóságok kellıen indokolt kérésére – a fogyasztók egészségének és 

biztonságának védelme érdekében elvégzik a forgalmazott pirotechnikai termékek 

mintavizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén 

nyilvántartást vezetnek ezekrıl, továbbá a nem megfelelı pirotechnikai termékekrıl, 

és a pirotechnikai termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a 

forgalmazókat minden ilyen nyomon követési intézkedésrıl. 

(7) Azok az importırök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 

általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ezen irányelv 

követelményeinek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a 

pirotechnikai termék megfelelıségének biztosítására, adott esetben kivonják a 

forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék 

kockázatot jelent, az importırök errıl azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes 

nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes 

tájékoztatást adva elsısorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott 

kiigazító intézkedésrıl. 
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(8) Az importırök a pirotechnikai termék forgalomba hozatalát követıen a 

piacfelügyeleti hatóságok számára ▌10 évig elérhetıvé teszik az EU-megfelelıségi 

nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a mőszaki dokumentáció kérésre e 

hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen. 

(9) Az importırök valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság 

számára könnyen érthetı nyelven átadják a pirotechnikai termék megfelelıségének 

igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt 

és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére az importırök együttmőködnek vele 

az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek 

kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén. 
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12. cikk  

A forgalmazók kötelezettségei 

(1) Pirotechnikai termék forgalmazásakor a forgalmazók az ebben az irányelvben elıírt 

követelményekkel kapcsolatban kellı gondossággal járnak el. 

(2) Egy adott pirotechnikai termék forgalmazását megelızıen a forgalmazók ellenırzik, 

hogy a pirotechnikai terméken fel van-e tüntetve a CE-jelölés, mellékelték-e hozzá 

az elıírt dokumentációt és a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 

terméket forgalmazni szándékozó tagállam fogyasztói és végfelhasználói által 

könnyen érthetı nyelven, továbbá hogy a gyártó és importır megfelelt-e a 8. cikk (5) 

és (5a) bekezdésében, illetve a 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek. 
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Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a pirotechnikai 

termék nem felel meg az I. mellékletben elıírt alapvetı biztonsági 

követelményeknek, nem forgalmazhatja a pirotechnikai terméket mindaddig, amíg 

azt megfelelıvé nem tették. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot 

jelent, a forgalmazó tájékoztatja errıl a gyártót vagy az importırt, valamint a 

piacfelügyeleti hatóságokat. 

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a pirotechnikai termék a felelısségi körükbe 

tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az I. mellékletben 

meghatározott alapvetı biztonsági követelményeknek való megfelelését. 
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(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 

általuk forgalmazott pirotechnikai termék nem felel meg ezen irányelvnek, 

gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a 

pirotechnikai termék megfelelıségének biztosítására, adott esetben kivonják a 

forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék 

kockázatot jelent, a forgalmazók errıl azonnal tájékoztatják azon tagállamok 

illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, 

részletes tájékoztatást adva elsısorban a megfelelés hiányáról és valamennyi 

elfogadott kiigazító intézkedésrıl. 

(5) A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az említett 

illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a pirotechnikai termék megfelelıségének 

igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt 

és dokumentációt.  Az említett hatóság kérésére forgalmazók együttmőködnek vele 

az általuk forgalmazott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek 

kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén. 
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13. cikk  

Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek vonatkoznak az importırökre és a 

forgalmazókra 

Egy importırt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba 

egy pirotechnikai terméket, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott 

pirotechnikai terméket, ami befolyásolja a pirotechnikai termék ezen irányelv 

követelményeinek való megfelelését, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, 

és a 8. cikkben a gyártókra elıírt kötelezettségek terhelik. 
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14. cikk  

A gazdasági szereplık azonosítása 

A gazdasági szereplıknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfelügyeleti hatóságok felé a 

következıket: 

a) minden olyan gazdasági szereplıt, amely pirotechnikai terméket szállított nekik; 

b) minden olyan gazdasági szereplıt, amelynek a pirotechnikai terméket szállítják. 

A gazdasági szereplıknek az elsı bekezdésben említett információkat a pirotechnikai termék 

hozzájuk történı szállítását, illetve az általuk történı szállítását követıen 10 évig be kell tudni 

mutatniuk. 
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3. fejezet 

A pirotechnikai termék megfelelısége 

15. cikk  

A pirotechnikai termékek megfelelıségének vélelmezése 

Azokról a pirotechnikai termékekrıl, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált 

szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabványok vagy 

azok részei által meghatározott, az I. mellékletben megállapított alapvetı biztonsági 

követelményeknek.  
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16. cikk 

Megfelelıségértékelési eljárások 

A pirotechnikai termékek megfelelıségének értékelése során a gyártó az alábbi, a II. 

mellékletben említett eljárások valamelyike szerint jár el: 

a) EU-típusvizsgálat, (B. modul) és a gyártó által az alábbiak közül kiválasztott egyik 

eljárás: 

i.  belsı gyártásellenırzésen és véletlenszerő idıközönként végzett, felügyelt 

termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelıség (C2. modul); 

ii.  a gyártási eljárás minıségbiztosításán alapuló típusmegfelelıség  (D. modul); 

iii.  a termék minıségbiztosításán alapuló típusmegfelelıség (E. modul); 
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b)  egyedi termékellenırzésen alapuló megfelelıség (G. modul); 

c)  teljes minıségbiztosításon alapuló megfelelıség (H. modul) az F4. osztályba tartozó 

tőzijátékok esetében. 

17. cikk  

EU-megfelelıségi nyilatkozat 

(1) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat igazolja, hogy az I. mellékletben elıírt alapvetı 

biztonsági követelmények teljesültek. 

(2) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat megfelel a II. melléklet A. részében foglalt 

mintának, tartalmazza a II. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott 

elemeket, ▌és azt folyamatosan aktualizálják. Le kell fordítani azon tagállam által 

megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek területén a pirotechnikai terméket 

forgalomba hozzák vagy forgalmazzák. 
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(3) Amennyiben a pirotechnikai termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, 

amely EU-megfelelıségi nyilatkozatot ír elı, e uniós jogi aktushoz egyetlen EU-

megfelelıségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett 

uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.  

(4) Az EU-megfelelıségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelısséget vállal a 

pirotechnikai termék ezen irányelvben megállapított követelményeknek való 

megfeleléséért. 

18. cikk  

A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek 

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek 

vonatkoznak. 
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19. cikk  

A CE-jelölés és más jelölések feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek 

(1) A CE-jelölést a pirotechnikai terméken jól látható, olvasható és kitörölhetetlen 

módon tüntetik fel. Amennyiben  a pirotechnikai termékek jellege miatt  ez nem 

lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést  a csomagoláson és a kísérı 

dokumentumokon tüntetik fel. 

(2) A CE-jelölést a pirotechnikai termék forgalomba hozatala elıtt tüntetik fel. 

(3) A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi, amennyiben ez a 

szervezet részt vesz a gyártásellenırzési szakaszban. 

 A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, vagy utasításai 

alapján a gyártó tünteti fel. 

(4) A CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet azonosító számát – 

különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölı ▌bármilyen egyéb jelölés 

követheti. 

(4a) A tagállamok a meglévı mechanizmusokra támaszkodnak a CE-jelölést szabályozó 

rendszer megfelelı alkalmazása céljából, és a jelölések nem megfelelı használata 

esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket. 
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4. fejezet 

A megfelelıségértékelı szervezetek bejelentése 

20. cikk  

Bejelentés 

A tagállamok bejelentik  a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a szervezeteket, 

amelyeket felhatalmaztak az ezen irányelv szerinti, harmadik fél által végzendı 

megfelelıségértékelési feladatok ellátására. 

21. cikk  

Bejelentı hatóságok 

(1) A tagállamok kijelölnek egy bejelentı hatóságot, amely felelısséget vállal a 

megfelelıségértékelési szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges 

eljárások kialakításáért és végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek 

ellenırzéséért, ideértve a 26. cikknek való megfelelést is. 
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(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és 

ellenırzést a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi el 

azzal összhangban. 

22. cikk  

A bejelentı hatóságokra vonatkozó követelmények 

(1) A bejelentı hatóságot úgy hozzák létre, hogy ne alakuljon ki összeférhetetlenség a 

megfelelıségértékelı szervezetekkel. 

(2) A bejelentı hatóságot úgy szervezik meg és mőködtetik, hogy biztosítva legyen 

tevékenységének objektivitása és pártatlansága. 

(3) A bejelentı hatóságot úgy szervezik meg, hogy a megfelelıségértékelı szervezet 

bejelentésével kapcsolatban minden egyes döntést az értékelést végzıktıl eltérı 

illetékes személy hoz meg. 
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(4) A bejelentı hatóság nem kínál vagy végez olyan tevékenységet, amelyet a 

megfelelıségértékelı szervezetek végeznek, illetve nem nyújt szaktanácsadási 

szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon. 

(5) A bejelentı hatóság biztosítja a hozzá beérkezı információ bizalmas jellegét. 

(6) A bejelentı hatóság kellı létszámú hozzáértı személyzettel rendelkezik ahhoz, hogy 

megfelelıen ellássa feladatait. 

23. cikk  

A bejelentı hatóságok tájékoztatási kötelezettségei 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelıségértékelı szervezetek értékelésére és 

bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenırzésére irányuló eljárásaikról, továbbá 

ezek bármilyen változásáról. 

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetıvé teszi ezeket az információkat. 
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24. cikk  

A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények 

(1) A bejelentés érdekében a megfelelıségértékelı szervezet teljesíti a (2)–(11) 

bekezdésben meghatározott követelményeket. 

(2) A megfelelıségértékelı szervezet egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint jön 

létre, és jogi személyiséggel rendelkezik. 

(3) A megfelelıségértékelı szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa 

értékelt szervezettıl vagy pirotechnikai terméktıl. 
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(4) A megfelelıségértékelı szervezet, valamint annak felsı szintő vezetése és a 

megfelelıségértékelést végzı munkavállalója nem lehet pirotechnikai termékek 

és/vagy robbanóanyagok tervezıje, gyártója, szállítója, üzembe helyezıje, vásárlója, 

tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, illetve ezen felek képviselıje. Ez nem 

zárja ki az olyan pirotechnikai termékek és/vagy robbanóanyagok felhasználását, 

amelyek a megfelelıségértékelı szervezet mőködéséhez szükségesek, illetve a 

pirotechnikai termékek személyes célra történı használatát. 

A megfelelıségértékelı szervezet, valamint annak felsı szintő vezetése és a 

megfelelıségértékelést végzı munkavállalója nem vehet részt közvetlenül a 

pirotechnikai termékek és/vagy robbanóanyagok tervezésében, gyártásában vagy 

kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy 

karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevı feleket 

sem. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett 

megfelelıségértékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói függetlenségét 

vagy feddhetetlenségét. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra. 
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A megfelelıségértékelı szervezetek biztosítják, hogy leányvállalataik és 

alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelıségértékelési tevékenységeik 

bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát. 

(5) A megfelelıségértékelı szervezetek és személyzetük a megfelelıségértékelési 

tevékenységeket az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintő szakmai 

feddhetetlenséggel és a szükséges mőszaki szaktudással végzik el, és függetlenek 

minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt 

személyektıl vagy személyek csoportjaitól eredı – fıként pénzügyi – 

nyomásgyakorlástól és ösztönzéstıl, amely befolyásolhatná döntésüket vagy a 

megfelelıségértékelési tevékenységeik eredményét. 

(6) A megfelelıségértékelı szervezet alkalmas a számára a II. melléklet által elrendelt 

valamennyi olyan megfelelıségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére 

bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelıségértékelı 

szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelısségi körében végzik el. 
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A megfelelıségértékelı szervezet – mindig, és minden egyes megfelelıségértékelési 

eljárás, valamint minden olyan pirotechnikai termékfajta vagy -kategória 

tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkezik a következıkkel: 

a) olyan személyzettel, amely mőszaki ismeretekkel, valamint elegendı és 

megfelelı tapasztalattal rendelkezik a megfelelıségértékelési feladatok 

elvégzéséhez; 

b) azon eljárások leírásával, amelyekkel összhangban megfelelıségértékelés 

zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és megismételhetıségét. 

Rendelkezik megfelelı szabályzattal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként 

végzett feladatainak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére; 

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során 

megfelelıen figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, 

amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia 

összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy 

sorozatjellegét. 
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 A megfelelıségértékelı szervezetnek rendelkezik a megfelelıségértékelési 

tevékenységekkel kapcsolatos mőszaki és adminisztrációs feladatok megfelelı 

ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel 

vagy létesítménnyel. 

(7) A megfelelıségértékelési feladatok elvégzéséért felelıs személyzet a következıkkel 

rendelkezik: 

a) alapos mőszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes olyan 

megfelelıségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelıségértékelési 

szervezetet bejelentették; 

b) megfelelı ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeirıl és 

megfelelı hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére; 
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c) az I. mellékletben meghatározott alapvetı követelmények, az alkalmazandó 

harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a 

nemzeti jogszabályok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelı ismerete és 

megértése; 

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések 

elkészítéséhez szükséges alkalmasság. 

(8) Biztosítani kell a megfelelıségértékelı szervezet, valamint annak felsı szintő 

vezetése és a megfelelıségértékelést végzı munkavállalója pártatlanságát. 

A megfelelıségértékelı szervezet felsı szintő vezetésének és a 

megfelelıségértékelést végzı munkavállalójának javadalmazása nem függhet az 

elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétıl. 
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(9) A megfelelıségértékelı szervezetek felelısségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a 

felelısséget a nemzeti joggal összhangban az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül 

maga a tagállam felel a megfelelıségértékelésért. 

(10) A megfelelıségértékelı szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás 

követelményeit minden olyan információ tekintetében, amely a II. melléklet vagy az 

azt átültetı nemzeti jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végrehajtása 

során jutott birtokukba, kivéve annak a tagállamnak az illetékes hatóságait, ahol a 

szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogokat tiszteletben tartják. 

(11) A megfelelıségértékelı 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 megfelelıségértékelést végzı munkavállalójuk 

tájékoztatást kapjon ezekrıl, továbbá általános útmutatóként alkalmazzák az említett 

csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és 

dokumentumokat. 
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25. cikk  

A bejelentett szervezetek megfelelıségének vélelmezése 

Amennyiben a megfelelıségértékelı szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó 

harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek 

hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezik, hogy 

megfelel a 24. cikkben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó 

harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre. 

26. cikk  

A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói 

(1) Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelıségértékelési feladatokat 

alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítja, hogy az 

alvállalkozó vagy leányvállalat megfelel a 24. cikkben meghatározott 

követelményeknek, és ennek megfelelıen tájékoztatja errıl a bejelentı hatóságot. 

(2) A bejelentett szervezetek teljes felelısséget vállalnak az alvállalkozók vagy 

leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül attól, hogy azok hol vannak 

letelepedve. 
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(3) Tevékenységeket alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni csak az 

ügyfél beleegyezésével lehet. 

(4) A bejelentett szervezetek a bejelentı hatóság számára elérhetıvé teszik az 

alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésének értékelésére és az általuk a 

II. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat. 

27. cikk  

Bejelentés iránti kérelem 

(1) A megfelelıségértékelı szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a székhelye 

szerinti tagállam bejelentı hatóságához. 

(2) A bejelentés iránti kérelemhez mellékelik azon megfelelıségértékelési tevékenység, 

megfelelıségértékelési modul vagy modulok, és pirotechnikai termék vagy termékek 

leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, 

továbbá – amennyiben van ilyen – a nemzeti akkreditáló testület által kiállított 

akkreditációs tanúsítványt, mely tanúsítja, hogy a megfelelıségértékelı szervezet 

teljesíti a 24. cikkben rögzített követelményeket. 
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(3) Amennyiben a megfelelıségértékelı szervezet nem tud akkreditációs tanúsítványt 

benyújtani, a bejelentı hatóságnak benyújt minden, a 24. cikkben rögzített 

követelményeknek való megfelelésének igazolásához, elismeréséhez és rendszeres 

ellenırzéséhez szükséges igazoló dokumentumot. 

28. cikk  

Bejelentési eljárás 

(1) A bejelentı hatóságok csak a 24. cikkben rögzített követelményeknek megfelelı 

megfelelıségértékelı szervezeteket jelenthetnek be. 

(2) Ezek a hatóságok a Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési 

eszközön keresztül értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot. 

(3) A bejelentés tartalmazza a megfelelıségértékelési tevékenységekre, a 

megfelelıségértékelési modulra vagy modulokra és az érintett pirotechnikai 

termékre vagy termékekre vonatkozó részletes információkat, valamint a szakmai 

alkalmasság megfelelı igazolását. 
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(4) Amennyiben a bejelentés nem a 27. cikk (2) bekezdésében említett akkreditációs 

tanúsítványon alapul, a bejelentı hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi 

tagállamnak a megfelelıségértékelı szervezet szakmai alkalmasságát és az azokat az 

intézkedéseket igazoló dokumentumokat, amelyek biztosítják a szervezet rendszeres 

ellenırzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen a 24. cikkben megállapított 

követelményeknek. 

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

ha a Bizottság és a többi tagállam – akkreditációs tanúsítvány használata esetén a 

bejelentést követı két héten belül, akkreditálás hiányában a bejelentést követı két 

hónapon belül – nem emelt kifogást. 

Ezen irányelv alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthetı bejelentett 

szervezetnek. 

(6) A bejelentı hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely 

késıbbi változásáról. 
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29. cikk  

Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája 

(1) A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal látja el. 

A Bizottság akkor is egyetlen azonosító számot ad ki,  ha a szervezetet több uniós 

jogi aktus szerint is bejelentik. 

(2) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetıvé teszi az ezen irányelv szerint  bejelentett 

szervezetek jegyzékét, beleértve a hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a 

tevékenységeket is, amelyekre bejelentették ıket. 

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen tartják. 
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30. cikk 

A bejelentés változásai 

(1) Amennyiben a bejelentı hatóság megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a 

bejelentett szervezet már nem tesz eleget a 24. cikkben meghatározott 

követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben 

korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függıen, hogy 

milyen súlyos mértékő a követelményeknek való meg nem felelés vagy mennyire 

súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a kötelezettségeket. Errıl haladéktalanul 

tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. 

(2) Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy visszavonják, illetve ha a 

bejelentett szervezet megszüntette tevékenységét, a bejelentı tagállam megteszi a 

szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet 

dokumentációját vagy egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig 

kérésre az illetékes bejelentı vagy piacfelügyeleti hatóságok számára elérhetı 

legyen. 
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31. cikk 

A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása 

(1) A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétség merül fel részérıl, vagy 

mások kétségüket közlik vele a bejelentett szervezet alkalmasságával vagy azzal 

kapcsolatban, hogy a bejelentett szervezet folyamatosan eleget tesz-e a rá vonatkozó 

követelményeknek és teljesíti-e kötelezettségeit. 

(2) A bejelentı tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentı 

szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló 

összes információt. 

(3) A Bizottság biztosítja a vizsgálatai során kapott különleges adatok bizalmas 

kezelését. 

(4) Ha a Bizottság megbizonyosodott arról, hogy egy bejelentett szervezet nem vagy már 

nem tesz eleget a bejelentése alapjául szolgáló követelményeknek, végrehajtási 

aktust fogad el, amelyben felszólítja a bejelentı tagállamot a szükséges kiigazító 

intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a bejelentés visszavonását is. 

A végrehajtási aktust a 45. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 
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32. cikk  

A bejelentett szervezetek mőködési kötelezettségei 

(1) A bejelentett szervezet a II. mellékletben elıírt megfelelıségértékelési eljárásokkal 

összhangban végzi el a megfelelıségértékelést. 

(2) A megfelelıségértékelést az arányosság elvével összhangban, a gazdasági 

szereplıkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzik el. A 

megfelelıségértékelı szervezetek a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben 

tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia 

összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét 

megfelelıen figyelembe véve végzik tevékenységüket. 

Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a pirotechnikai termék ezen 

irányelv rendelkezéseinek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét és a 

védelem szintjét. 
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(2a) A megfelelıségértékelést végzı bejelentett szervezetek nyilvántartási számot 

rendelnek a pirotechnikai termékekhez, így azonosítják a megfelelıségértékelésen 

átesett termékeket és gyártóikat, illetve nyilvántartást vezetnek azon pirotechnikai 

termékek nyilvántartási számairól, amelyek esetében tanúsítványt adtak ki. 

(3) Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az 

I. mellékletben, a megfelelı harmonizált szabványokban vagy egyéb mőszaki 

elıírásokban megállapított alapvetı biztonsági követelményeket, felszólítja a gyártót 

a megfelelı kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki megfelelıségi 

tanúsítványt. 

(4) Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelıség ellenırzése során a 

bejelentett szervezet megállapítja, hogy egy termék már nem megfelelı, akkor 

felszólítja a gyártót a megfelelı kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén 

felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt. 
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(5) Amennyiben a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg, vagy azok nem érik el a 

kívánt hatást, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 

visszavonhatja a tanúsítványt. 

33. cikk 

Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben 

A tagállamoknak biztosítják, hogy a bejelentett szervezet döntése ellen fellebbezési eljárást 

lehessen kezdeményezni. 

34. cikk  

A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége 

(1) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentı hatóságot a következıkrıl: 

a) a tanúsítványok bárminemő elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy 

visszavonása; 

b) azokról a körülményekrıl, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy 

feltételeit; 
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c) a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelıségértékelési tevékenységek kapcsán 

hozzájuk beérkezett valamennyi információkérés; 

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelıségértékelési 

tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység, többek között a 

határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása. 

(2) A bejelentett szervezetek megfelelıen tájékoztatják az ezen irányelv szerint 

bejelentett, ugyanazokra a pirotechnikai termékekre vonatkozó hasonló 

megfelelıségértékelési tevékenységeket végzı más szervezeteket a negatív és – 

kérésre – a pozitív megfelelıségértékelési eredményekrıl. 
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35. cikk  

Tapasztalatcsere 

A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért 

felelıs nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere szervezésérıl. 

36. cikk  

A bejelentett szervezetek koordinálása 

A Bizottság biztosítja, hogy megfelelı koordináció és együttmőködés jöjjön létre az ezen 

irányelv szerint bejelentett szervezetek között, és az a bejelentett szervezetek fórumaként 

megfelelıen mőködjön. 

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt 

képviselıkön keresztül részt vegyenek e fórum munkájában. 
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5. fejezet 

Uniós piacfelügyelet, az uniós piacra belépı pirotechnikai termékek ellenırzése és az uniós 

védintézkedési eljárás 

37. cikk 

Az uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépı pirotechnikai termékek ellenırzése 

(-1)  A tagállamok megteszik a megfelelı intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 

pirotechnikai termékek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha megfelelı 

tárolás és rendeltetésszerő használat esetén nem veszélyeztetik a személyek 

egészségét és biztonságát. 

(1) A pirotechnikai termékekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, 

valamint 16–29. cikke vonatkozik. 

(2) A tagállamok piacfelügyeleti tevékenységükrıl évente tájékoztatják a Bizottságot. 
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38. cikk  

A kockázatot jelentı pirotechnikai termékek kezelésére vonatkozó nemzeti szintő eljárások 

(1) Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak ▌elégséges indokuk van azt 

feltételezni, hogy egy pirotechnikai termék kockázatot jelent a személyek 

egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya 

alá tartozó egyéb szempontjaira, akkor elvégzik az érintett pirotechnikai termék 

értékelését, amely kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes vonatkozó 

követelményre. Az érintett gazdasági szereplık e célból a szükséges módon 

együttmőködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal. 

Amennyiben az elsı albekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti 

hatóságok megállapítják, hogy a pirotechnikai termék nem felel meg az ezen 

irányelvben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett 

gazdasági szereplıt, hogy elıírásuknak megfelelıen a kockázat jellegével arányosan 

ésszerő idın belül vagy tegyen megfelelı kiigazító intézkedéseket, hogy, hogy a 

pirotechnikai termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a 

pirotechnikai terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt. 
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A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelıen tájékoztatják az illetékes bejelentett 

szervezetet. 

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre a 765/2008/EK 

rendelet 21. cikke alkalmazandó. 

(2) Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem 

korlátozódik országuk területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi 

tagállamot az értékelés eredményeirıl és azokról az intézkedésekrıl, amelyek 

meghozatalára felszólították a gazdasági szereplıt. 

(3) A gazdasági szereplı biztosítja, hogy minden megfelelı kiigazító intézkedést 

meghoz az uniós piacon általa forgalmazott, érintett pirotechnikai termék 

tekintetében. 
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(4) Amennyiben az érintett gazdasági szereplı nem hozza meg a megfelelı kiigazító 

intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett határidın belül, a 

piacfelügyeleti hatóságok minden megfelelı átmeneti intézkedést meghoznak a 

nemzeti piacukon forgalmazott pirotechnikai termék betiltására vagy korlátozására, 

piaci forgalomból történı kivonására vagy visszahívására. 

A piacfelügyeleti hatóságok ezekrıl az intézkedésekrıl haladéktalanul tájékoztatják a 

Bizottságot és a többi tagállamot. 

(5) A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatásban megadják az összes 

rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelı pirotechnikai termék 

azonosításához szükséges adatokat, a pirotechnikai termék származási helyét, a 

megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülı kockázatnak a jellegét, a meghozott 

nemzeti intézkedések jellegét és idıtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplı 

által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés 

hiánya a következık egyike miatt következett-e be: 
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a) a pirotechnikai termék nem felel meg az ezen irányelvben meghatározott, az 

emberek egészségével és biztonságával, vagy más, a közérdek védelmével 

kapcsolatos követelményeknek; vagy 

b) a megfelelıség vélelmezését megalapozó, a 15. cikkben említett harmonizált 

szabványok hiányosságai. 

(6) Az eljárást e cikk értelmében kezdeményezı tagállamtól eltérı tagállamok 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott 

intézkedésekrıl és azokról a további információkról, amelyek az érintett 

pirotechnikai termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – 

amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról. 

(7) Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatás 

kézhezvételétıl számított három hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem 

emel kifogást az egyik tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az 

intézkedés indokoltnak tekintendı. 
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(8) A tagállamok gondoskodnak az adott pirotechnikai termékkel kapcsolatban a 

megfelelı korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, így például a 

pirotechnikai termék forgalomból való kivonásáról. 

39. cikk  

Uniós védintézkedési eljárás 

(1) Amennyiben a 38. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követıen 

kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a 

Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen intézkedések ellentétesek az uniós 

jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az 

érintett gazdasági szereplıvel vagy szereplıkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. 

Az értékelés eredményei alapján a Bizottság végrehajtási aktust fogad el arról, hogy 

a nemzeti intézkedés indokolt-e. 
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A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és azt haladéktalanul 

megküldi számukra, valamint a megfelelı gazdasági szereplınek vagy szereplıknek. 

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, valamennyi tagállam 

meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem 

megfelelı pirotechnikai terméket kivonja piacáról, és errıl tájékoztatja a 

Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam 

visszavonja azt. 

(3) Amennyiben a nemzeti  intézkedést indokoltnak ítélik, és a pirotechnikai termék 

megfelelıségének hiánya az ezen irányelv 38. cikke (5) bekezdésének b) pontjában 

említett harmonizált szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az 

1025/2012/EU rendelet 11. cikkében elıírt eljárást alkalmazza. 
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40. cikk  

Megfelelı pirotechnikai termékek, amelyek kockázatot jelentenek a biztonságra vagy az 

egészségre 

(1) Amennyiben egy tagállam a 38. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését 

követıen megállapítja, hogy bár a pirotechnikai termék megfelel ennek az 

irányelvnek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére és 

biztonságára, vagy a közérdek védelmének valamely más vonatkozására, felszólítja 

az érintett gazdasági szereplıt,hogy elıírásának megfelelıen a kockázat jellegével 

arányosan ésszerő idın belül vagy tegyen megfelelı intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy az érintett pirotechnikai termék a forgalomba hozatalkor többé ne 

jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a pirotechnikai terméket a forgalomból vagy 

hívja vissza azt. 

(2) A gazdasági szereplı az uniós piacon általa forgalmazott valamennyi érintett 

pirotechnikai termék tekintetében kiigazító intézkedést hoz. 
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(3) A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A 

tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett 

pirotechnikai termék azonosításához szükséges adatokat, a pirotechnikai termék 

származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülı kockázat jellegét, valamint a 

meghozott nemzeti intézkedések jellegét és idıtartamát. 

(4) A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett 

gazdasági szereplıvel vagy szereplıkkel, és értékeli a meghozott nemzeti 

intézkedéseket. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 

révén határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és szükség esetén 

megfelelı intézkedésekre tesz javaslatot. 

Az elsı albekezdésben említett végrehajtási aktusokat a 45. cikk (2) bekezdésében 

említett tanácsadóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.  

A személyek egészségének és biztonságának védelmével kapcsolatos, kellıen 

indokolt, rendkívül sürgıs esetekben a Bizottság a 45. cikk (2a) bekezdésében 

említett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási aktusokat 

fogad el. 

(5) A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul 

megküldi számukra, valamint a megfelelı gazdasági szereplınek vagy szereplıknek. 
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41. cikk  

Az alaki megfelelés hiánya 

(1) A 38. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következı megállapítások egyikére jut, 

felszólítja az érintett gazdasági szereplıt, hogy vessen véget a megfelelés említett 

hiányának: 

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

megsértve tüntették fel; 

b) a CE-jelölést nem tüntették fel; 

ba) a bejelentett szervezet azonosító számát – amennyiben ez a szervezet részt vesz 

a gyártásellenırzési szakaszban – a 19. cikket megsértve tüntették fel vagy 

nem tüntették fel; 

c) az EU-megfelelıségi nyilatkozatot nem készítették el; 

d) az EU-megfelelıségi nyilatkozatot helytelenül készítették el, 

e) a mőszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos; 
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ea)  a 8. cikk (5a) bekezdésében, illetve a 11. cikk (3) bekezdésében említett 

információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel; 

eb)  a 8. vagy 11. cikk által elıírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem 

teljesül. 

(2) Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, az 

érintett tagállam minden megfelelı intézkedést megtesz a forgalmazott pirotechnikai 

termék korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci 

forgalomból történı kivonásáról. 

6. fejezet 

▌Végrehajtási hatáskörök 

▌ 

44. cikk 

Végrehajtási aktusok 

A Bizottság végrehajtási aktusok útján ▌meghatározza: 

a) a 8a. cikk (1) bekezdésében említett egységes számozási rendszert, valamint a 32. 

cikk (2a) cikkében említett nyilvántartásra vonatkozó gyakorlati intézkedéseket; 

b) a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos balesetekre vonatkozó adatok rendszeres 

győjtésére és frissítésére vonatkozó gyakorlati intézkedéseket. 

Az említett végrehajtási aktusokat a 45. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 
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45. cikk 

Bizottsági eljárás 

(1) A Bizottság munkáját a pirotechnikai termékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a 

bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. 

(1a)  Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni. 

(2) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

(2a) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell 

alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével. 

(2b) A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizottsággal, amellyel 

kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy bármely más uniós  jogszabály 

szakértıkkel folytatott konzultációt ír elı. 

 A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen irányelv 

alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizsgálhat, amelyet akár az elnök, 

akár egy tagállam képviselıje vet fel. 
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7. fejezet 

Átmeneti és záró rendelkezések 

46. cikk 

Szankciók 

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelıen elfogadott nemzeti 

rendelkezések gazdasági szereplık általi megsértése esetén alkalmazandó szankciók 

szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek végrehajtását. 

Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések esetén büntetıjogi szankciókat is magukban 

foglalhatnak. 

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejőeknek kell 

lenniük. 

▌  
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47. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A tagállamok nem akadályozzák meg az olyan pirotechnikai termék forgalmazását, 

amely megfelel a 2007/23/EK irányelvnek, és már …-a/e* elıtt forgalomba hozták. 

(2) Az F1., F2. és F3. osztályba tartozó tőzijátékokra 2010. július 4-e elıtt kiadott 

nemzeti engedélyek a kibocsátó tagállam területén továbbra is érvényben maradnak a 

lejárati idıpontjukig, illetve 2017. július 4-ig, attól függıen, hogy melyik következik 

be hamarabb. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be az idıpontot: az irányelv hatálybalépése után két évvel. 
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(3) Az egyéb pirotechnikai termékre, az F4. osztályba tartozó tőzijátékokra és a színpadi 

pirotechnikai termékekre 2013. július 4-e elıtt kiadott nemzeti engedélyek a 

kibocsátó tagállam területén továbbra is érvényben maradnak a lejárati idıpontjukig, 

illetve 2017. július 4-ig, attól függıen, hogy melyik következik be hamarabb. 

(4) A (3) bekezdéstıl eltérıen a jármővekhez használt pirotechnikai termékekre – 

beleértve a pótalkatrészeket is –2013. július 4-e elıtt kiadott nemzeti engedélyek 

lejáratukig érvényben maradnak. 

(5) A 2007/23/EK irányelv értelmében kibocsátott ▌tanúsítványok ezen irányelv 

értelmében ▌érvényesek. 
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48. cikk 

Átültetés 

(1) A tagállamok legkésıbb …-ig* elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti 

és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 

3. cikk (7), (12), (13), valamint (15)–(21) bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, 

az 5. cikknek, a 7. cikk (3a) bekezdésének, a 8. cikk (2)–(7) bekezdésének, a 8a. 

cikknek, a 9. cikk (2) bekezdésének, a 10. cikk (1) és (3) bekezdésének, a 11–15. 

cikknek, a 17–28. cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a 37. cikk (-1) és (1) 

bekezdésének, a 38–41. cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, valamint az 

I., II. és IIA. mellékletnek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik ▌a 

Bizottsággal.  

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok ...-tól/tıl**.alkalmazzák.   

(2) Az (1) bekezdéstıl eltérve a tagállamok legkésıbb 2013. október 3-ig elfogadják és 

kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek az I. melléklet 4. pontjának. Ezen 

intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal. Az említett 

rendelkezéseket 2013. július 4-tıl alkalmazzák. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be az idıpontot: az irányelv hatálybalépése után két évvel. 
**  HL: Kérjük, illessze be az idıpontot: az irányelv hatálybalépése után két évvel. 
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(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedéseket, 

azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük 

alkalmával ilyen hivatkozást kell főzni. A rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy 

arra vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévı törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helyezett 

irányelvre történı hivatkozásait erre az irányelvre történı hivatkozásként kell 

értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját a tagállamok határozzák 

meg. 

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon fıbb rendelkezéseit, 

amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 
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49. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

A III. melléklet A. részében felsorolt jogi aktussal módosított 2007/23/EK irányelv …-én/-án* 

hatályát veszti, a III. melléklet B. részében meghatározott, az irányelv nemzeti jogba való 

átültetésére és az irányelv alkalmazására vonatkozó határidıkkel kapcsolatos tagállami 

kötelezettségek sérelme nélkül. 

E cikk elsı bekezdésétıl eltérve a 2007/23/EK irányelv I. mellékletének 4. pontja 2013. 

július 4-én hatályát veszti. 

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való 

hivatkozásként kell értelmezni, a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak 

megfelelıen. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be az idıpontot: az irányelv hatálybalépése után két évvel. 
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50. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését ▌követı napon lép 

hatályba. 

Az 1. cikk, a 2. cikk, a 3. cikk (1)–(6), (8)–(11) és (14) bekezdése, a 4. cikk (2), (3) és (4) 

bekezdése, a 6. cikk, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (1), 

(3) és (4) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése, a 16., 29. és 35. cikk, a 37. cikk (2) bekezdése, 

a 44. és –45. cikk, valamint a III. és a IV. melléklet …-tól/-tıl* alkalmazandó. 

                                                 
*  HL: Kérjük, illessze be az idıpontot: az irányelv hatálybalépése után két évvel. 
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51. cikk 

Címzettek 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt […], 

az Európai Parlament részérıl a Tanács részérıl 

az elnök az elnök 
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I. MELLÉKLET 

ALAPVETİ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

1. Minden pirotechnikai terméknek meg kell felelnie a gyártó által a bejelentett 

szervezet felé közölt teljesítményi jellemzıknek a lehetı legnagyobb biztonság és 

megbízhatóság elérése érdekében. 

2. Minden pirotechnikai terméket úgy kell megtervezni és elıállítani, hogy a megfelelı 

eljárás alkalmazásával biztonságosan kezelt hulladékként a lehetı legkisebb hatást 

gyakorolja a környezetre. 

3. Rendeltetésszerő használat esetén minden pirotechnikai terméknek megfelelıen kell 

mőködnie. 

Minden pirotechnikai terméket valósághő körülmények között kell vizsgálni. 

Amennyiben ez laboratóriumban nem lehetséges, a vizsgálatot olyan körülmények 

között kell végrehajtani, amilyenek között a pirotechnikai terméket használni fogják. 

A következı információkat és tulajdonságokat kell – adott esetben – figyelembe 

venni vagy megvizsgálni: 
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a) kialakítás, szerkezet és jellemzı tulajdonságok, beleértve a részletes kémiai 

összetételt (felhasznált anyagok tömege és százalékban kifejezett aránya) és a 

méreteket; 

b) a pirotechnikai termék fizikai és kémiai stabilitása szokásos és elırelátható 

környezeti feltételek mellett; 

c) szokásos, elırelátható körülmények közötti kezelésre és szállításra való 

érzékenység; 

d) az alkatrészek összeférhetısége kémiai stabilitásukra tekintettel; 

e) a pirotechnikai termék nedvességgel szembeni ellenálló képessége, 

amennyiben párás vagy nedves körülmények közötti felhasználásra szánják, és 

amennyiben biztonságára vagy megbízhatóságára a nedvesség kedvezıtlen 

hatást gyakorolhat; 

f) alacsony vagy magas hımérséklettel szembeni ellenálló képesség, amennyiben 

a pirotechnikai terméket ilyen hımérsékleti körülmények közötti tárolásra és 

felhasználásra szánják, és biztonságára vagy megbízhatóságára a pirotechnikai 

termék egészének vagy egy alkatrészének hőtése vagy hevítése kedvezıtlen 

hatást gyakorolhat; 
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g) biztonsági jellemzık a korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy gyulladás 

megelızésére; 

h) megfelelı utasítások, és amennyiben szükséges, jelölések a biztonságos 

kezelésre, tárolásra, felhasználásra (beleértve a biztonsági távolságot is) és 

megsemmisítésre vonatkozóan ▌; 

i) a pirotechnikai termék, annak csomagolása vagy más alkatrésze 

minıségromlással szembeni ellenálló képessége szokásos, elırelátható 

körülmények között történı tárolás során; 

j) a pirotechnikai termék biztonságos mőködéséhez szükséges valamennyi eszköz 

és kellék meghatározása, illetve használati utasítás. 

Szállítás és szokásos körülmények közötti kezelés során a pirotechnikai terméken fel 

kell tüntetni a pirotechnikai összetevıket, hacsak a gyártó azokat a használati 

utasításában nem részletezte. 
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4. A pirotechnikai termékek nem tartalmazhatnak a fekete lıporon és a villanóelegyen 

kívül más brizáns robbanóanyagot, kivéve azon P1., P2., T2. osztályba tartozó 

pirotechnikai termékek és az F4. osztályba tartozó tőzijátékok esetében, amelyek 

eleget tesznek az alábbi feltételeknek: 

a) a brizáns robbanóanyag nem vonható ki könnyen a pirotechnikai termékbıl; 

b) a P1. osztály esetében a pirotechnikai termék nem mőködhet detonatív 

jelleggel, illetve nem robbanthat fel megtervezett és legyártott állapotában 

másodlagos robbanóanyagokat; 

c) az F4., T2. és P2. osztály esetében a terméket nem detonatív jellegő mőködésre 

tervezték és szánták, vagy ha detonációra tervezték, nem robbanthat fel 

megtervezett és legyártott állapotában másodlagos robbanóanyagokat. 

5. A pirotechnikai termékek különbözı csoportjainak meg kell felelniük legalább a 

következı követelményeknek: 
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A. TŐZIJÁTÉKOK 

1. A gyártó a tőzijátékokat a 6. cikk szerint nettó robbanóanyag-tartalom, 

biztonsági távolságok, zajszint és más hasonló szempontok alapján osztályokba 

sorolja. Az osztályt a címkén jól láthatóan fel kell tüntetni. 

a) Az F2. osztályba tartozó tőzijátékoknak a következı követelményeknek 

kell megfelelniük: 

i. a biztonsági távolság legalább 1 m. A biztonsági távolság azonban 

adott esetben lehet ennél kisebb; 

ii. a maximális zajszint a biztonsági távolságnál nem haladhatja meg a 

120 dB-t (A, imp) vagy egy ennek megfelelı, más megfelelı 

módszerrel mért zajszintet; 

iii. az F1. osztály nem foglalja magában a petárdákat, a 

petárdatelepeket, a villanós petárdákat és a villanópetárda-

telepeket; 
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iv. az F1. osztályba tartozó durranó borsók (throwdowns) nem 

tartalmazhatnak 2,5 mg-nál több ezüst-fulminátot. 

b) Az F2. osztályba tartozó tőzijátékoknak a következı követelményeknek 

kell megfelelniük: 

i. a biztonsági távolság legalább 8 m. A biztonsági távolság azonban 

adott esetben lehet ennél kisebb; 

ii. a maximális zajszint a biztonsági távolságnál nem haladhatja meg a 

120 dB-t (A, imp) vagy egy ennek megfelelı, más megfelelı 

módszerrel mért zajszintet. 

c) Az F3. osztályba tartozó tőzijátékoknak a következı követelményeknek 

kell megfelelniük: 

i. a biztonsági távolság legalább 15 m. A biztonsági távolság azonban 

adott esetben lehet ennél kisebb; 

ii. a maximális zajszint a biztonsági távolságnál nem haladhatja meg a 

120 dB-t (A, imp) vagy egy ennek megfelelı, más megfelelı 

módszerrel mért zajszintet. 
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2. A tőzijátékok csak olyan anyagokból készülhetnek, amelyek visszamaradó 

anyagai az egészségre, a tulajdonra és a környezetre nézve a lehetı legkisebb 

kockázatot jelentik. 

3. A gyújtás módszerének tisztán láthatónak kell lennie, vagy szerepelnie kell a 

címkén vagy a használati utasításban. 

4. A tőzijáték nem mozdulhat el elıre nem látható vagy kiszámíthatatlan módon. 

5. Az F1., F2. és F3. osztályba sorolt tőzijátékokat külön védıcsomagolással, 

csomagolással, vagy a pirotechnikai termék megfelelı kialakításával védeni 

kell a nem szándékolt gyújtás ellen. Az F4. osztályba sorolt tőzijátékokat a 

nem szándékolt gyújtás ellen a gyártó által meghatározott módszerekkel kell 

megvédeni. 
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B. EGYÉB PIROTECHNIKAI TERMÉKEK 

1. A pirotechnikai termékeket oly módon kell megtervezni, hogy rendeltetésszerő 

használat esetén az egészségre, tulajdonra és a környezetre a lehetı legkisebb 

kockázatot jelentsék. 

2. A gyújtás módszerének tisztán láthatónak kell lennie, vagy szerepelnie kell a 

címkén vagy a használati utasításban. 

3. A pirotechnikai terméket oly módon kell megtervezni, hogy nem szándékolt 

gyújtás esetén a visszamaradó anyagok az egészségre, a tulajdonra és a 

környezetre a lehetı legkisebb kockázatot jelentsék. 

4. Adott esetben a pirotechnikai terméknek a gyártó által feltüntetett szavatossági 

idıpontig rendeltetésszerően mőködnie kell. 
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C. GYÚJTÓSZERKEZETEK 

1. A gyújtószerkezeteknek megbízhatóan kell indulniuk, és szokásos, elırelátható 

körülmények között használva megfelelı gyújtási képességgel kell 

rendelkezniük. 

2. A gyújtószerkezeteket szokásos, elırelátható körülmények között történı 

tárolás és használat során óvni kell az elektrosztatikus kisüléstıl. 

3. Az elektromos gyújtószerkezetet szokásos, elırelátható körülmények között 

történı tárolás és használat során óvni kell az elektromágneses terektıl. 

4. A gyújtók burkolatának megfelelı mechanikai szilárdságúnak kell lennie, és a 

robbanótöltetet megfelelıen védenie kell a szokásos, elırelátható mechanikai 

behatásoktól. 
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5. A gyújtók égési idejének paramétereit mellékelni kell a pirotechnikai 

termékhez. 

6. Az elektromos izzógyújtók elektromos jellemzıit (pl. kóboráram-biztosság, 

ellenállás stb.) mellékelni kell a pirotechnikai termékhez. 

7. Az elektromos izzógyújtók vezetékeinek a tervezett felhasználást figyelembe 

véve megfelelıen szigeteltnek és megfelelı mechanikai szilárdságúnak kell 

lenniük, beleértve a gyújtószerkezethez vezetı összekötı szilárdságát. 
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II. MELLÉKLET 

A MEGFELELİSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK 

B MODUL: 

EU-TÍPUSVIZSGÁLAT 

1. Az EU-típusvizsgálat a megfelelıségértékelési eljárásnak azon része, amelynek 

keretében a bejelentett szervezet megvizsgálja a pirotechnikai termék mőszaki 

tervezését, valamint ellenırzi és tanúsítja, hogy a pirotechnikai termék mőszaki 

tervezése megfelel ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. 

2. Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a pirotechnikai termék 

megfelelı mőszaki tervezését a mőszaki dokumentáció és a 3. pontban említett 

alátámasztó bizonyítékok vizsgálata, valamint a teljes terméknek (a gyártási típus és 

a tervezési típus kombinációjának) a tervezett termelést képviselı valamely 

mintadarabjának vizsgálata révén. 
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3. A gyártónak elég az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen bejelentett 

szervezethez benyújtani, amelyet ı választ meg. 

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

a) a gyártó neve és címe; 

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 

nyújtották be; 

c) a mőszaki dokumentáció. A mőszaki dokumentációnak lehetıvé kell tennie 

annak értékelését, hogy a termék megfelel-e ezen irányelv alkalmazandó 

követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelı elemzését és 

értékelését. A mőszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó 

követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – 

ismerteti a pirotechnikai termék tervét, gyártását és mőködését. A mőszaki 

dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbiakat tartalmazza: 
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i. a típus általános leírása; 

ii. az ▌alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai 

és tervei; 

iii. az említett rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges leírások és 

magyarázatok, beleértve a pirotechnikai termék mőködésének 

ismertetése; 

iv. a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok 

jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált 

szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, 

amelyeket ezen irányelv alapvetı biztonsági követelményeinek 

teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó 

mőszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált 

szabványok esetében a mőszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy 

mely részeket alkalmazták; 
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v. az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; 

vi. a vizsgálati jelentések; 

d) a tervezett termelés tekintetében reprezentatív mintadarabok. A bejelentett 

szervezet további mintadarabokat is kérhet a vizsgálati program 

végrehajtásához; 

e) a mőszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelıségét alátámasztó 

bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott 

dokumentumot fel kell sorolnia, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált 

szabványokat ▌nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó 

bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelı 

laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelısségére egy másik vizsgálati 

laborban az egyéb vonatkozó mőszaki elıírásokkal összhangban elvégzett 

vizsgálatok eredményeit. 
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4. A bejelentett szervezet köteles: 

a pirotechnikai termék esetében: 

4.1 megvizsgálni a mőszaki dokumentációt és a mőszaki tervezés megfelelıségének 

értékelésére szolgáló bizonyítékot. 

a mintadarab(ok) esetében: 

4.2 ellenırizni, hogy a mintadarab(ok) gyártása a mőszaki dokumentációban leírtak 

szerint történt-e, továbbá megállapítani, melyek azok az összetevık, amelyeket a 

vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelıen 

terveztek meg, és melyek azok az összetevık, amelyeket az egyéb vonatkozó 

mőszaki elıírásokkal összhangban, terveztek meg; 
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4.3 elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelı vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel 

ellenırzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált 

szabványok ▌szerinti megoldásokat, azokat megfelelıen alkalmazta; 

4.4 elvégzi a megfelelı ellenırzéseket és vizsgálatokat annak ellenırzése érdekében, 

hogy amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványokban ▌szereplı 

megoldásokat alkalmazták, a gyártó által elfogadott megoldások – beleértve az 

alkalmazott egyéb vonatkozó mőszaki elıírásokban szereplıket is – teljesítik-e ezen 

irányelv megfelelı alapvetı biztonsági követelményeit; 

4.5 megállapodni a gyártóval az ellenırzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínérıl. 
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5. A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban vállalt tevékenységeket és 

azok eredményeit rögzítı értékelı jelentést. Bejelentı hatóságokkal szembeni 

kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés – részleges vagy 

teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé. 

6. Amennyiben a típus megfelel ezen irányelvaz érintett pirotechnikai termékre 

alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati 

tanúsítványt állít ki a gyártó számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és 

címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a 

jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. Az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet. 
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Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan vonatkozó 

információt tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a gyártott 

pirotechnikai termék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetıvé teszik 

az üzemelés közbeni ellenırzést. 

Amennyiben a típus nem felel meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, a 

bejelentett szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a 

visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja errıl a kérelmezıt. 

7. A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának 

valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus 

a továbbiakban nem felelhet meg ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek, és 

meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. 

Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja errıl a gyártót. 
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A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos mőszaki 

dokumentációt ırzı bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan 

módosításáról, amely befolyásolhatja a pirotechnikai terméknek az ezen irányelvben 

szereplı alapvetı biztonsági követelményeknek való megfelelıségét vagy a 

tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-

típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást 

igényelnek. 

8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentı hatóságait az általa kibocsátott 

vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseirıl, 

továbbá – rendszeres idıközönként vagy kérésre – bejelentı hatóságai 

rendelkezésére bocsátja az ilyen visszautasított, felfüggesztett vagy más módon 

korlátozott tanúsítványok és/vagy kiegészítések jegyzékét. 
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Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az ilyen, 

általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-

típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekrıl, továbbá kérésre az általa 

kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekrıl. 

Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére 

bocsátható az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. 

Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a mőszaki dokumentáció és a 

bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát. A 

bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megırzi az EU-

típusvizsgálati tanúsítvány, illetve az ilyen tanúsítvány mellékleteinek és 

kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt 

tartalmazó mőszaki dokumentációt. 

9. A gyártó a pirotechnikai termék forgalomba hozatalát követı tíz éven keresztül 

elérhetıvé teszi a nemzeti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak a 

tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a mőszaki 

dokumentációt. 
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C2 MODUL: 

BELSİ GYÁRTÁSELLENİRZÉSEN ÉS A TERMÉKEK RENDSZERTELEN 

IDİKÖZÖNKÉNT VÉGZETT, FELÜGYELT VIZSGÁLATAIN ALAPULÓ 

TÍPUSMEGFELELİSÉG 

1. A belsı gyártásellenırzésen és véletlenszerő idıközönként végzett, felügyelt 

termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelıség a megfelelıségértékelési eljárás azon 

része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és a 4. pontban megállapított 

kötelezettségeknek, továbbá saját felelısségére biztosítja és kijelenti, hogy a szóban 

forgó pirotechnikai termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a 

gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy a gyártott 

pirotechnikai termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak és ezen irányelv követelményeinek. 
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3. Termékellenırzés 

A gyártó által választott bejelentett szervezet a pirotechnikai termékre irányuló belsı 

termékellenırzés minıségének ellenırzése érdekében a szervezet által meghatározott 

véletlenszerő idıközönként termékellenırzést végez vagy végeztet, figyelembe véve 

többek között a pirotechnikai termékek technológiai összetettségét és a termelési 

mennyiséget. A bejelentett szervezet által a forgalomba hozatal elıtt a helyszínen a 

végtermékekbıl vett megfelelı mintát meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a 

harmonizált szabványok ▌vonatkozó részeiben meghatározott megfelelı 

vizsgálatokat, és/vagy az egyéb vonatkozó mőszaki elıírásokban meghatározott, 

ezekkel egyenértékő vizsgálatokat annak ellenırzése érdekében, hogy a pirotechnikai 

termék megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen 

irányelv vonatkozó követelményeinek. Abban az esetben, ha a minta nem felel meg 

az elfogadható minıségi szintnek, a szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Az alkalmazandó elfogadási mintavételezési eljárás célja annak meghatározása, hogy 

a pirotechnikai termék gyártási eljárása elvégezhetı-e az elfogadható határértékeken 

belül, a pirotechnikai termék megfelelıségének biztosítása érdekében. 
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▌A gyártó a bejelentett szervezet felelıssége mellett a gyártási eljárás során 

feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát. 

4. CE-jelölés és EU-megfelelıségi nyilatkozat 

4.1 A gyártó az ezen irányelvben elıírtak szerint minden olyan pirotechnikai terméken 

feltünteti a ▌CE-jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek. 

4.2 A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelıségi 

nyilatkozatot készít, és azt a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után 10 évig a 

nemzeti hatóság számára elérhetıvé teszi. Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

azonosítja azt a pirotechnikai terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelıségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 

hozzáférhetıvé kell tenni. 
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D MODUL: 

A GYÁRTÁS MINİSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELİSÉG 

MODULJA 

1. A gyártás minıségbiztosításán alapuló típusmegfelelıség a megfelelıségértékelési 

eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban foglalt 

kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját kizárólagos felelısségére kijelenti, 

hogy az érintett pirotechnikai termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó 

követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártó a 3. pontban meghatározott módon minıségbiztosítási rendszert mőködtet 

az érintett pirotechnikai termékek gyártása, végtermék-ellenırzése és vizsgálata 

céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik. 
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3. Minıségbiztosítási rendszer 

3.1 A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett pirotechnikai 

termékekkel kapcsolatban kérelmezi minıségbiztosítási rendszere értékelését. 

A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

a) a gyártó neve és címe; 

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 

nyújtották be; 

c) a gyártandó pirotechnikai termékosztályra vonatkozó összes lényeges adat; 

d) a minıségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

e) a jóváhagyott típus mőszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati 

tanúsítvány másolata. 
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3.2 A minıségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a pirotechnikai termékek megfelelnek 

az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és ezen irányelv rájuk vonatkozó 

követelményeinek. 

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett 

és áttekinthetı módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell 

dokumentálni. A minıségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetıvé teszi a 

minıségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes 

értelmezését. 

Különösen a következık pontos leírását tartalmazza: 

a) a minıségügyi célkitőzések, szervezeti felépítés, a vezetıség feladatai és 

hatásköre a termékminıséget illetıen; 

b) az ezeknek megfelelı gyártási, minıség-ellenırzési és minıségbiztosítási 

módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak; 
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c) a gyártás elıtt, alatt és után végzendı vizsgálatok és tesztek, valamint ezek 

elvégzésének gyakorisága, 

d) a minıségi nyilvántartás, így például ellenırzési jelentések és a vizsgálatok 

adatai, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítésérıl szóló jelentések 

stb.; és  

e) a kívánt termékminıség elérésének és a minıségbiztosítási rendszer hatékony 

mőködésének megfigyelését szolgáló eszközök. 

3.3 A bejelentett szervezet értékeli a minıségbiztosítási rendszert annak megállapítása 

érdekében, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. 

A vonatkozó harmonizált ▌szabvány megfelelı elıírásait teljesítı minıségbiztosítási 

rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a 

követelményeknek való megfelelést. 
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A minıségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést 

végzı csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az 

érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri ezen irányelv 

alkalmazandó követelményeit. Az ellenırzés részét képezi a gyártó telephelyén tett 

értékelı látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1.e) pontban említett mőszaki 

dokumentációt annak ellenırzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni 

ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz 

szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a pirotechnikai termék e 

követelményeknek való megfelelését. 

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat 

következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést. 
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3.4 A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minıségbiztosítási rendszerbıl eredı 

kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelı és hatékony 

maradjon. 

3.5 A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minıségbiztosítási rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet a minıségbiztosítási rendszert érintı minden szándékolt 

változtatásról. 

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a 

módosított minıségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett 

követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség. 

Döntésérıl értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és 

az indokolással ellátott értékelési döntést. 

4. A kijelölt szerv által gyakorolt felügyelet. 
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4.1 A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelıen teljesítse a 

jóváhagyott minıségbiztosítási rendszerbıl eredı kötelezettségeket. 

4.2 A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenırzés 

és vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden 

szükséges információt, különösen az alábbiakat: 

a) a minıségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

b) a minıségügyi feljegyzések, mint például az ellenırzési jelentések és vizsgálati 

adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítésérıl szóló 

jelentések, stb. 

4.3 A bejelentett szervezet idıszakos ellenırzéseket végez, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minıségbiztosítási rendszert, 

továbbá ellenırzési jelentést juttat el a gyártónak. 
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4.4 Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E 

látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat 

végezhet – vagy végeztethet – a minıségbiztosítási rendszer megfelelı mőködésének 

ellenırzése céljából. A bejelentett szervezet errıl a látogatásról jelentést juttat el a 

gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít. 

5. CE-jelölés és EU-megfelelıségi nyilatkozat 

5.1 A gyártó minden olyan pirotechnikai terméken feltünteti a CE-jelölést és – a 3.1. 

pontban említett bejelentett szervezet felelısségére – a bejelentett szervezet 

azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek. 
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5.2 A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU megfelelıségi 

nyilatkozatot készít, és a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után 10 évig a 

nemzeti hatóság számára elérhetıvé teszi. Az EU megfelelıségi nyilatkozat 

azonosítja azt a pirotechnikai terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelıségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 

hozzáférhetıvé kell tenni. 

6. A gyártó a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után ▌tíz éven át a nemzeti 

hatóságok számára elérhetıvé teszi a következıket: 

a) a 3.1. pontban említett dokumentáció; 

b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ; 

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. említett határozatait és jelentései. 
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7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentı hatóságait a minıségbiztosítási 

rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres idıközönként 

vagy kérésre – elérhetıvé teszi bejelentı hatóságai számára a minıségbiztosítási 

rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott 

jóváhagyásainak jegyzékét. 

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a 

minıségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy 

más módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minıségbiztosítási 

rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról. 
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E MODUL: 

TERMÉK-MINİSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELİSÉGI MODUL 

1. A termék minıségbiztosításán alapuló típusmegfelelıség a megfelelıségértékelési 

eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban 

megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelısségére 

kijelenti, hogy az érintett pirotechnikai termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek ezen irányelv rájuk vonatkozó 

követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minıségbiztosítási 

rendszert mőködtet az érintett pirotechnikai termékek végtermék-ellenırzésének és 

vizsgálatának céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik. 
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3. Minıségbiztosítási rendszer 

3.1 A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett pirotechnikai 

termékekkel kapcsolatban kérelmezi minıségbiztosítási rendszere értékelését. 

A kérelem tartalmazza az alábbi információkat: 

a) a gyártó neve és címe; 

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 

nyújtották be; 

c) a tervezett pirotechnikai termékkategóriára vonatkozó összes lényeges 

információ; 

d) a minıségbiztosítási rendszer dokumentációja; 
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e) a jóváhagyott típus mőszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati 

tanúsítvány másolata. 

3.2 A minıségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a pirotechnikai termékek 

megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv 

alkalmazandó követelményeinek. 

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett 

és áttekinthetı módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell 

dokumentálni. A minıségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetıvé teszi a 

minıségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes 

értelmezését. 

Különösen a következık pontos leírását tartalmazza: 
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a) a minıségügyi célkitőzések, szervezeti felépítés, a vezetıség feladatai és 

hatásköre a termékminıséget illetıen; 

b) a gyártás után elvégzendı vizsgálatok és tesztek; 

c) a minıségügyi feljegyzések, mint például az ellenırzési jelentések és vizsgálati 

adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítésérıl szóló 

jelentések, stb, 

d) a minıségbiztosítási rendszer hatékony mőködésének figyelemmel kísérésére 

szolgáló eszközök. 

3.3 A bejelentett szervezet értékeli a minıségbiztosítási rendszert annak megállapítása 

érdekében, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. 

A vonatkozó harmonizált ▌szabvány megfelelı elıírásait teljesítı minıségbiztosítási 

rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a 

követelményeknek való megfelelést. 
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A minıségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést 

végzı csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az 

érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri ezen irányelv 

alkalmazandó követelményeit. Az ellenırzés részét képezi a gyártó telephelyén tett 

értékelı látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a ▌3.1.e) pontban említett mőszaki 

dokumentációt annak ellenırzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni 

ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz 

szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a pirotechnikai termék e 

követelményeknek való megfelelését. 

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat 

következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést. 

3.4 A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minıségbiztosítási rendszerbıl eredı 

kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelı és hatékony 

maradjon. 
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3.5 A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minıségbiztosítási rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet a minıségbiztosítási rendszert érintı minden szándékolt 

változtatásról. 

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a 

módosított minıségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett 

követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség. 

Döntésérıl értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és 

az indokolással ellátott értékelési döntést. 

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet 

4.1 A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelıen teljesítse a 

jóváhagyott minıségbiztosítási rendszerbıl eredı kötelezettségeket. 

4.2 A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenırzés 

és vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden 

szükséges információt, különösen az alábbiakat: 
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a) a minıségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

b) a minıségügyi feljegyzések, mint például az ellenırzési jelentések és vizsgálati 

adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítésérıl szóló 

jelentések, stb. 

4.3 A bejelentett szervezet idıszakos ellenırzéseket végez, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minıségbiztosítási rendszert, 

továbbá ellenırzési jelentést juttat el a gyártónak. 

4.4 Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E 

látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat 

végezhet – vagy végeztethet – a minıségbiztosítási rendszer megfelelı mőködésének 

ellenırzése céljából. A bejelentett szervezet errıl a látogatásról jelentést juttat el a 

gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít. 

5. CE-jelölés és EU-megfelelıségi nyilatkozat 
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5.1 A gyártó minden olyan pirotechnikai terméken feltünteti a CE-jelölést és – a 3.1. 

pontban említett bejelentett szervezet felelısségére – a bejelentett szervezet 

azonosító számát, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt 

típusnak, és amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek. 

5.2 A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelıségi 

nyilatkozatot készít, és azt a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után 10 évig a 

nemzeti hatóság számára elérhetıvé teszi. Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

azonosítja azt a pirotechnikai terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelıségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 

hozzáférhetıvé kell tenni. 

6. A gyártó a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után ▌tíz éven át a nemzeti 

hatóságok számára elérhetıvé teszi a következıket: 

a) a 3.1. pontban említett dokumentáció; 
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b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ; 

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. említett határozatait és jelentései. 

7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentı hatóságait a minıségbiztosítási 

rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres idıközönként 

vagy kérésre – elérhetıvé teszi bejelentı hatóságai számára a minıségbiztosítási 

rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott 

jóváhagyásainak jegyzékét. 

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a 

minıségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont 

jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minıségbiztosítási rendszerek általa kiadott 

jóváhagyásáról. 
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G MODUL: 

AZ EGYEDI TERMÉKELLENİRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELİSÉG 

1. Az egyedi termékellenırzésen alapuló megfelelıség az a megfelelıségértékelési 

eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban megállapított 

kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelısségére kijelenti, 

hogy az érintett – a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó – pirotechnikai 

termék megfelel ezen irányelv rá alkalmazandó követelményeinek. 

2. A mőszaki dokumentáció 

A gyártó elkészíti a mőszaki dokumentációt, és a 4. pontban említett bejelentett 

szervezet rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció lehetıvé teszi annak értékelését, 

hogy a pirotechnikai termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és 

tartalmazza a kockázat(ok) megfelelı elemzését és értékelését. A mőszaki 

dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés 

szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a pirotechnikai termék tervét, 

gyártását és mőködését. A mőszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, 

legalább az alábbi elemeket tartalmazza: 
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a) a típus általános leírása; 

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és 

tervei, 

c) a pirotechnikai termék ezen rajzainak és terveinek, valamint mőködésmódjának 

megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok; 

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, 

amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve 

azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, 

azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket az irányelv alapvetı 

biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb 

vonatkozó mőszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált 

szabványok esetében a mőszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy mely 

részeket alkalmazták; 

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; 

f) a vizsgálati jelentések. 
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A gyártó a mőszaki dokumentációt a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után 

tíz évig az illetékes nemzeti hatóságok számára elérhetıvé teszi. 

3. Gyártás 

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási 

eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott pirotechnikai terméknek 

ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek való megfelelıségét. 

4. Ellenırzés 

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó 

harmonizált szabványokban ▌megállapított megfelelı vizsgálatokat és/vagy az egyéb 

vonatkozó mőszaki elıírásokban meghatározott, ezekkel egyenértékő vizsgálatokat 

annak ellenırzése érdekében, hogy a pirotechnikai termék megfelel-e ezen irányelv 

alkalmazandó követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány hiányában az érintett 

bejelentett szervezet dönt azokról a megfelelı vizsgálatokról, amelyeket el kell 

végezni. 
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A bejelentett szervezet megfelelıségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra 

és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott pirotechnikai terméken feltünteti, illetve 

saját felelısségére feltüntetteti azonosító számát. 

A gyártó a megfelelıségi tanúsítványokat a pirotechnikai termék forgalomba 

hozatala után tíz évig a nemzeti hatóságok számára elérhetıvé teszi. 

5. CE-jelölés és EU-megfelelıségi nyilatkozat 

5.1 A gyártó minden olyan pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést és – a 4. 

pontban említett bejelentett szervezet felelısségére – a bejelentett szervezet 

azonosító számát, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek. 

5.2 A gyártó írásos EU-megfelelıségi nyilatkozatot készít, és a pirotechnikai termék 

forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti hatóság számára elérhetıvé teszi. Az 

EU-megfelelıségi nyilatkozat azonosítja azt a pirotechnikai terméket, amelyre 

vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelıségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 

hozzáférhetıvé kell tenni. 
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H MODUL: 

A TELJES MINİSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELİSÉG 

1. A teljes minıségbiztosításon alapuló megfelelıség az a megfelelıségértékelési 

eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított 

kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelıssége mellett 

nyilatkozik arról, hogy az érintett pirotechnikai termékek eleget tesznek ezen 

irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minıségbiztosítási 

rendszert mőködtet az érintett pirotechnikai termékek tervezése, gyártása, 

végtermék-ellenırzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban 

meghatározott módon felügyelik. 

3. Minıségbiztosítási rendszer 

3.1 A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett pirotechnikai 

termékekkel kapcsolatban kérelmezi minıségbiztosítási rendszere értékelését. 
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A kérelem az alábbiakat tartalmazza: 

a) a gyártó neve és címe; 

b) mőszaki dokumentáció, a gyártásra szánt pirotechnikai termékek mindegyik 

kategóriájának egy-egy modelljére vonatkozóan. A mőszaki dokumentáció, 

amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza: 

– a típus általános leírása, 

– az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai 

és tervei, 

– a pirotechnikai termék ezen rajzainak és terveinek, valamint 

mőködésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, 
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– a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok 

jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált 

szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, 

amelyeket az irányelv alapvetı biztonsági követelményeinek teljesítése 

érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó mőszaki 

leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált 

szabványok esetén a mőszaki dokumentációban fel kell tünteti, hogy 

mely részeket alkalmazták, 

– az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei, 

– a vizsgálati jelentések; 

c) a minıségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 

nyújtották be. 
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3.2 A minıségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a pirotechnikai termékek 

megfeleljenek ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek. 

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett 

és áttekinthetı módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell 

dokumentálni. A minıségbiztosítási rendszer dokumentációja lehetıvé teszi a 

minıségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes 

értelmezését. 

Különösen a következık pontos leírását tartalmazza: 

a) a minıségügyi célkitőzések, szervezeti felépítés, a vezetıség feladatai és 

hatásköre a tervezést és a termékminıséget illetıen; 
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b) a tervezésre vonatkozó mőszaki elıírások, beleértve az alkalmazandó 

szabványokat, valamint – amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat 

nem alkalmazták teljes egészükben – azokat az eszközöket, amelyeket az 

alkalmazandó jogalkotási aktus alapvetı követelményeinek teljesítésére 

használnak; 

c) tervezés-ellenırzési technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket 

a szabályozott pirotechnikaitermék-kategóriába tartozó pirotechnikai termékek 

tervezése során használnak; 

d) az ezeknek megfelelı gyártási, minıség-ellenırzési és minıségbiztosítási 

módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak; 

e) a gyártás elıtt, alatt és után végzendı vizsgálatok és tesztek, valamint ezek 

elvégzésének gyakorisága, 
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f) a minıségügyi feljegyzések, mint például az ellenırzési jelentések és vizsgálati 

adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítésérıl szóló jelentések 

stb.; 

g) az elıírt tervezési és termékminıség, valamint a minıségbiztosítási rendszer 

hatékony mőködésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök. 

3.3 A bejelentett szervezet értékeli a minıségbiztosítási rendszert annak megállapítása 

érdekében, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. 

A vonatkozó harmonizált ▌szabvány megfelelı elıírásait teljesítı minıségbiztosítási 

rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a 

követelményeknek való megfelelést. 
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A minıségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést 

végzı csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az 

érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri ezen irányelv 

alkalmazandó követelményeit. Az ellenırzés részét képezi a gyártó telephelyén tett 

értékelı látogatás. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1.b) pontban említett mőszaki 

dokumentációt annak ellenırzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni 

ezen irányelv alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz 

szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a pirotechnikai termék e 

követelményeknek való megfelelését. 

A döntésrıl értesíteni kell a gyártót. 

Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott 

értékelési döntést. 
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3.4 A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minıségbiztosítási rendszerbıl eredı 

kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelı és hatékony 

maradjon. 

3.5 A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minıségbiztosítási rendszert jóváhagyó 

bejelentett szervezetet a minıségbiztosítási rendszert érintı minden szándékolt 

változtatásról. 

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a 

módosított minıségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. pontban említett 

követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség. 

Döntésérıl értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és 

az indokolással ellátott értékelési döntést. 
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4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet 

4.1 A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelıen teljesítse a 

jóváhagyott minıségbiztosítási rendszerbıl eredı kötelezettségeket. 

4.2 A gyártó az értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenırzés 

és vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden 

szükséges információt, különösen az alábbiakat: 

a) a minıségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

b) a minıségbiztosítási rendszer tervezési részében elıirányzott minıségi 

nyilvántartás, így az elemzések, számítások, vizsgálatok stb. eredményei; 

c) a minıségbiztosítási rendszer gyártási részében elıirányzott minıségi 

nyilvántartás, így a vizsgálati jegyzıkönyvek és a vizsgálatok adatai, 

kalibrálási adatok az érintett személyzet képesítésére vonatkozó jelentések stb. 
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4.3 A bejelentett szervezet idıszakos ellenırzéseket végez, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minıségbiztosítási rendszert, 

továbbá ellenırzési jelentést juttat el a gyártónak. 

4.4 Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E 

látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat 

végezhet – vagy végeztethet – a minıségbiztosítási rendszer megfelelı mőködésének 

ellenırzése céljából. A bejelentett szervezet errıl a látogatásról jelentést juttat el a 

gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít. 

5. CE-jelölés és EU-megfelelıségi nyilatkozat 

5.1 A gyártó minden olyan pirotechnikai terméken elhelyezi a CE-jelölést és – a 3.1. 

pontban említett bejelentett szervezet felelısségére – a bejelentett szervezet 

azonosító számát, amely eleget tesz az ezen irányelv alkalmazandó 

követelményeinek. 



 

AM\936640HU.doc 160/170 PE509.804v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.2 A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelıségi 

nyilatkozatot készít, és azt a pirotechnikai termék forgalomba hozatala után 10 évig a 

nemzeti hatóság számára elérhetıvé teszi. Az EU-megfelelıségi nyilatkozat 

azonosítja azt a ▌pirotechnikai terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették. 

Az EU-megfelelıségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére 

hozzáférhetıvé kell tenni. 

6. A gyártó a pirotechnikai termék forgalomba hozatalának idıpontjától számított ▌10 

éven keresztül köteles a nemzeti hatóságok részére megırizni: 

a) a 3.1. pontban említett mőszaki dokumentáció; 

b) a minıségbiztosítási rendszernek a 3.1. pontban említett dokumentációja; 
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c) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó információ; 

d) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. említett határozatait és jelentései. 

7. Minden bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentı hatóságait a minıségbiztosítási 

rendszerek kiadott és visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres idıközönként 

vagy kérésre – elérhetıvé teszi bejelentı hatóságai számára a minıségbiztosítási 

rendszerek visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott 

jóváhagyásainak jegyzékét. 

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a 

minıségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont 

jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minıségbiztosítási rendszerek általa kiadott 

jóváhagyásáról. 
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IIA. MELLÉKLET 

(XXXX. SZ.)1 EU-MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT  

1.  A 8a. cikk szerinti regisztrációs szám: 

2. Termék-, tétel- vagy sorozatszám: 

3.  A gyártó neve és címe: 

4.  Ezt a megfelelıségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelıssége mellett adják ki. 

5.  A nyilatkozat tárgya (a termék nyomon követhetıségét lehetıvé tevı azonosító): 

6. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabálynak:  

7.  Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb 

mőszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelıségi 

nyilatkozatot tettek. 

8.  A …. bejelentett szervezet (név, szám) elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése, és 

a következı bizonyítványt adta ki:  

9.  További információk:  

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:  

(a kiállítás helye és dátuma): 

(név, beosztás) (aláírás): 

                                                 
1  A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelıségi nyilatkozatot. 
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III. MELLÉKLET 

A. rész 

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása 

(hivatkozás a 49. cikkben) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/23/EK 

irányelve (2007. május 23.) a pirotechnikai 

termékek forgalomba hozataláról 

(HL L 154., 2007.6.14., 1. o.) 

 

Az európai szabványosításról, valamint a 

89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 

irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 

95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 

2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 

2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról szóló, 2012. október 25-i 

1025/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 

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

Csak a 26. cikk (1) bekezdésének h) 

pontja 
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B. rész 

A nemzeti jogba való átültetésre és az alkalmazásra elıírt határidık 

(hivatkozás a 49. cikkben) 

Irányelv Az átültetés határideje Az alkalmazás kezdete 

2007/23/EK 2010. január 4. 2010. július 4. (az F1., F2. és 

F3. osztályba tartozó 

tőzijátékok) 

2013. július 4. (az F4. 

osztályba tartozó tőzijátékok, 

egyéb pirotechnikai termékek 

és színpadi pirotechnikai 

termékek) 
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IV. MELLÉKLET 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 

2007/23/EK irányelv Ez az irányelv 

1. cikk, (1) bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés 

1. cikk, (2) bekezdés 1. cikk, (2) bekezdés 

1. cikk, (3) bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés 

1. cikk, (4) bekezdés, a) pont 2. cikk, (2) bekezdés, a) pont 

1. cikk, (4) bekezdés, b) pont 2. cikk, (2) bekezdés, b) pont 

1. cikk (4) bekezdés c) pont 2. cikk (2) bekezdés c) pont 

1. cikk (4) bekezdés d) pont 2. cikk (2) bekezdés d) pont 

1. cikk (4) bekezdés e) pont 2. cikk (2) bekezdés e) pont 

1. cikk, (4) bekezdés, f) pont 2. cikk, (2) bekezdés, f) pont és 3. cikk, (5) 
bekezdés 

2. cikk, (1) bekezdés 3. cikk, (1) bekezdés  

2 cikk, (2) bekezdés, elsı mondat 3. cikk, (8) bekezdés 

2. cikk, (2) bekezdés, második mondat 2. cikk, (2) bekezdés, g) pont 

2. cikk, (3) bekezdés 3. cikk, (2) bekezdés 

2. cikk, (4) bekezdés 3. cikk, (3) bekezdés 

2. cikk, (5) bekezdés 3. cikk, (4) bekezdés 

2. cikk, (6) bekezdés 3. cikk, (9) bekezdés 

2. cikk, (7) bekezdés 3. cikk, (10) bekezdés 

2. cikk, (8) bekezdés 3. cikk, (11) bekezdés 

2. cikk, (9) bekezdés 3. cikk, (14) bekezdés 

2. cikk, (10) bekezdés 3. cikk, (6) bekezdés 

- 3. cikk, (7) bekezdés 
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- 3. cikk, (12) bekezdés 

- 3. cikk, (13) bekezdés 

- 3. cikk, (15)–(21) bekezdés 

3. cikk, (1) bekezdés 6. cikk, (1) bekezdés 

3. cikk, (2) bekezdés 6. cikk, (2) bekezdés 

4. cikk, (1) bekezdés 8. cikk, (1) bekezdés 

4. cikk, (2) bekezdés, elsı albekezdés 11. cikk, (1)–(9) bekezdés és 13. cikk 

4. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés 13 cikk 

4. cikk, (3) bekezdés 12. cikk (1) bekezdés és 12. cikk (2) 
bekezdés, elsı albekezdés 

- 12. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés 

- 12. cikk, (3) bekezdés 

- 12. cikk, (4) bekezdés 

- 12. cikk, (5) bekezdés 

4. cikk, (4) bekezdés, a) pont 8. cikk, (2) bekezdés, elsı albekezdés 

4. cikk, (4) bekezdés, b) pont 8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés és 
8. cikk (5) bekezdés 

- 8. cikk (3), (4) és (5a)–(7) bekezdés 

- 14 cikk 

- 8a. cikk 

5. cikk, (1) bekezdés 5 cikk 

5. cikk, (2) bekezdés -  

6. cikk, (1) bekezdés 4. cikk, (1) bekezdés 

6. cikk, (2) bekezdés 4. cikk, (2) bekezdés 

6. cikk, (3) bekezdés 4. cikk, (3) bekezdés 

6. cikk, (4) bekezdés 4. cikk, (4) bekezdés 
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7. cikk, (1) bekezdés 7. cikk, (1) bekezdés 

7. cikk, (2) bekezdés 7. cikk, (2) bekezdés 

7. cikk, (3) bekezdés 7. cikk, (3) bekezdés 

- 7. cikk, (3a) bekezdés 

8. cikk, (1) bekezdés - 

8. cikk, (2) bekezdés - 

8. cikk, (3) bekezdés, elsı mondat - 

8. cikk, (3) bekezdés, második mondat 15. cikk 

8. cikk, (3) bekezdés, harmadik mondat - 

8. cikk, (4) bekezdés - 

9. cikk 16. cikk 

- 17. cikk 

10. cikk, (1) bekezdés 20. cikk és 29. cikk, (1) bekezdés 

10. cikk, (2) bekezdés 29. cikk, (2) bekezdés 

10. cikk, (3) bekezdés 24. cikk és 25. cikk 

10. cikk, (4) bekezdés 30. cikk, (1) bekezdés 

10. cikk, (5) bekezdés 30. cikk, (2) bekezdés 

10. cikk, (6) bekezdés - 

- 21–23. cikk 

- 26–28. cikk 

 31–36. cikk 

11. cikk, (1) bekezdés 19. cikk, (1) bekezdés 

11. cikk, (2) bekezdés 18. cikk 

11. cikk, (3) bekezdés 18. cikk 

- 19. cikk, (2) bekezdés 
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 19. cikk, (3) bekezdés 

- 19. cikk, (4) bekezdés 

- 19. cikk, (4a) bekezdés 

12. cikk, (1) bekezdés 9. cikk, (1) bekezdés 

12. cikk, (2) bekezdés 9. cikk, (2) bekezdés 

12. cikk, (3) bekezdés 9. cikk, (3) bekezdés 

12. cikk, (4) bekezdés 9. cikk, (4) bekezdés 

12. cikk, (5) bekezdés 9. cikk, (5) bekezdés 

12. cikk, (6) bekezdés - 

13. cikk, (1) bekezdés 10. cikk, (1) bekezdés 

13. cikk, (2) bekezdés 10. cikk, (2) bekezdés 

13. cikk, (3) bekezdés 10. cikk, (3) bekezdés 

14. cikk, (1) bekezdés 37. cikk, (-1) bekezdés 

14. cikk, (2) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

14. cikk, (3) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

14. cikk, (4) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

14. cikk, (5) bekezdés 37. cikk, (2) bekezdés 

14. cikk, (6) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

14. cikk, (7) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

15. cikk 38. cikk, (1) bekezdés, elsı albekezdés 

- 38. cikk, (1) bekezdés, második, harmadik és 
negyedik albekezdés 

- 38. cikk, (2)–(8) bekezdés 

16. cikk, (1) bekezdés 39. cikk, (1) bekezdés, elsı albekezdés 

16. cikk, (2) bekezdés 39. cikk, (2) és (3) bekezdés 
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16. cikk, (3) bekezdés 41. cikk, (1) bekezdés, a) pont 

- 39. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés 

- 40. cikk 

- 41. cikk (1) bekezdés b)–eb) pont és 41. cikk 
(2) bekezdés 

17. cikk, (1) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

17. cikk, (2) bekezdés 37. cikk, (1) bekezdés 

18. cikk, (1) bekezdés - 

18. cikk, (2) bekezdés 44. cikk 

19. cikk 45. cikk 

20. cikk 46. cikk 

- 47. cikk, (1) bekezdés 

21. cikk, (1) bekezdés 48. cikk, (1) bekezdés, elsı albekezdés 

21. cikk, (2) bekezdés 48. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés 

- 48. cikk, (2) bekezdés 

21. cikk, (3) bekezdés 48. cikk, (3) bekezdés 

21. cikk, (4) bekezdés 48. cikk, (4) bekezdés 

21. cikk, (5) bekezdés 47. cikk, (2) és (3) bekezdés 

21. cikk, (6) bekezdés 47. cikk, (4) bekezdés 

 47. cikk, (5) bekezdés 

- 49. cikk 

22. cikk 50. cikk 

23. cikk 51. cikk 

I. melléklet, 1. pont I. melléklet, 1. pont 

I. melléklet, 2. pont I. melléklet, 2. pont 
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I. melléklet, 3. pont I. melléklet, 3. pont 

I. melléklet, 4. pont, a) alpont I. melléklet, 4. pont 

I. melléklet, 4. pont, b) alpont I. melléklet, 4. pont 

I. melléklet, 5. pont I. melléklet, 5. pont 

II. melléklet 1. pont II. melléklet, B. modul 

II. melléklet 2. pont II. melléklet, C2. modul 

II. melléklet 3. pont II. melléklet, D. modul 

II. melléklet 4. pont II. melléklet, E.  modul 

II. melléklet 5. pont II. melléklet, G.  modul 

II. melléklet 6. pont II. melléklet, H.  modul 

III melléklet 24. cikk 

IV. melléklet 18. cikk 

- IIA. melléklet 

- III. melléklet 

- IV. melléklet 

 

Or. en 

 


