
AM\675640HU.doc PE 392.078v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

16.7.2007 PE 392.078v01-00

MÓDOSÍTÁS: 11-29

Véleménytervezet (PE 390.476v01-00)
Peter Liese
a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások 
megállapításáról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 11
Cím

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre 
irányuló javaslata a termékek forgalmazása 
tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti 
előírások megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre 
irányuló javaslata a termékek forgalmazása 
tekintetében piacfelügyeleti előírások 
megállapításáról

(Horizontális módosítás. Ha elfogadásra 
kerül, a teljes szöveg minden, akkreditációra 
vonatkozó rendelkezését törölni kell, azaz az 
1. cikk (1) bekezdését, a 2. cikk (10) és (11) 
bekezdését, a 3.-12. cikkeket, a 27. cikket, a 
28. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontját, a 
28. cikk (2) bekezdését, a 31. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját, a 31. cikk (2) és (4) 
bekezdését, a 35. cikket, valamint a (6)-(20) 
és a (33)-(35) preambulumbekezdéseket, 
továbbá a 28. cikk c), f) és g) pontjának, a 
31. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint az 
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(1), (3), (32), (36) és (38) 
preambulumbekezdésének módosítását.)

Or. en

Indokolás

A rendeletet az „új megközelítés” felülvizsgálatával összefüggésben javasolták. Azonban a 
rendelet felülvizsgálata helyett a Bizottság annak megszilárdítására törekszik azzal, hogy a 
megfelelőségértékelést végző testületek akkreditációjához további előírásokat fűz. Ez a „hiba 
tökéletesítése” annak kijavítása helyett, mivel az új megközelítésnek nem sikerült a biztonság 
megfelelő szintjét nyújtania, például a játékok, az orvosi készülékek vagy a csomagolási 
hulladék tekintetében. A javaslatnak a termékek forgalomba hozatala felügyeletének 
előírásaira kell korlátozódnia, utat engedve az új megközelítés megfelelő felülvizsgálatának.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 12
első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. és 133. 
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

Or. en

Indokolás

Nem indokolt a kettős jogalap. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint kettős 
jogalapot csak akkor kell alkalmazni, ha – kivételes esetben – bizonyított, hogy a jogi aktus 
egy időben több célra irányul anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy 
közvetett volna. Itt nem ez a helyzet.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 13
(24) preambulumbekezdés

(24) A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
az információcsere, jogsértések kivizsgálása, 
továbbá ezek megszüntetését illetően 
intézkedések meghozatala terén nemzeti 
szinten és határon átnyúló módon történő 
szabad együttműködésre vonatkozó 

(24) A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 
az információcsere, jogsértések kivizsgálása, 
továbbá ezek megszüntetését illetően 
intézkedések meghozatala terén nemzeti 
szinten és határon átnyúló módon történő 
szabad együttműködésre vonatkozó 
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képessége létfontosságú az egészség és a 
biztonság védelme szempontjából, illetve a 
belső piac zökkenőmentes működésének 
garantálásához.

képessége – még a veszélyes áruk 
forgalomba hozatala előtt, a 
beazonosításuk megerősítésével különösen 
a tengeri kikötőkben, ahol az Európai 
Unióba bevitt termékek közel 90%-a 
koncentrálódik – létfontosságú az egészség 
és a biztonság védelme szempontjából, 
illetve a belső piac zökkenőmentes 
működésének garantálásához.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 14
(30a) preambulumbekezdés (új)

(30a) A tagállamoknak rendelkezniük kell 
az illetékes bíróságok előtt felhasználható 
megfelelő jogorvoslati eszközökről az 
illetékes hatóságok által hozott, a termék 
forgalomba hozatalát korlátozó, vagy 
kivonását, illetve visszahívását előíró 
intézkedések tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ha egy tagállam felhívja a gyártót a termék visszahívására, de a fellépésről megállapítják, 
hogy helytelen volt, a fellépést kezdeményező tagállamnak jogorvoslati lehetőséget kell 
biztosítania a gazdasági szereplő számára.

Ez a szöveg megegyezik az általános termékbiztonságról szóló irányelv 37. cikkével, így nem 
jelent új vagy ki nem próbált megoldást.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 15
1.cikk (1) bekezdés

(1) Ez a rendelet a közösségi piacon 
forgalomba hozandó bármely hatóanyag, 
készítmény vagy termék értékelését ellátó 

(1) Ez a rendelet keretet biztosít a 
piacfelügyelethez és a harmadik országokból 
érkező termékek ellenőrzéséhez annak 
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megfelelőségértékelő testületek 
akkreditációjának megszervezésére és 
működtetésére vonatkozó szabályokat 
állapítja meg függetlenül attól, hogy a 
hatóanyagot, készítményt vagy terméket 
átalakították-e.

Keretet biztosít a piacfelügyelethez és a 
harmadik országokból érkező termékek 
ellenőrzéséhez annak biztosítása érdekében, 
hogy a termékek forgalomba hozatalának 
feltételeit harmonizáló közösségi 
jogszabályok, a továbbiakban: „közösségi 
harmonizációs jogszabályok” hatálya alá 
tartozó hatóanyagok, készítmények és 
átalakított termékek olyan közérdekek, mint 
az egészség és a biztonság általában, 
továbbá a munkahelyi egészség és biztonság, 
a fogyasztó-, környezet- és 
biztonságvédelem magas szintjét tartsák 
tiszteletben.

biztosítása érdekében, hogy a termékek 
forgalomba hozatalának feltételeit 
harmonizáló közösségi jogszabályok, a 
továbbiakban: „közösségi harmonizációs 
jogszabályok” hatálya alá tartozó 
hatóanyagok, készítmények és átalakított 
termékek olyan közérdekek, mint az 
egészség és a biztonság általában, továbbá a 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
fogyasztó-, környezet- és biztonságvédelem 
magas szintjét tartsák tiszteletben.

Horizontális módosítás. Ha elfogadásra 
kerül, a teljes szöveg minden, akkreditációra 
vonatkozó rendelkezését törölni kell, azaz az 
1. cikk (1) bekezdését, a 2. cikk (10) és (11) 
bekezdését, a 3.-12. cikkeket, a 27. cikket, a 
28. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontját, a 
28. cikk (2) bekezdését, a 31. cikk (1) 
bekezdésének a) pontját, a 31. cikk (2) és (4) 
bekezdését, a 35. cikket, valamint a (6)-(20) 
és a (33)-(35) preambulumbekezdéseket, 
továbbá a 28. cikk c), f) és g) pontjának, a 
31. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint az 
(1), (3), (32), (36) és (38) 
preambulumbekezdésének módosítását.

Or. en

Indokolás

A rendeletet az „új megközelítés” felülvizsgálatával összefüggésben javasolták. Azonban a 
rendelet felülvizsgálata helyett a Bizottság annak megszilárdítására törekszik azzal, hogy az
akkreditációhoz további előírásokat fűz. 2006. májusában Parlament felhívott az „új 
megközelítés” szigorúan a tisztán technikai jellegű intézkedések összehangolására való
korlátozására, mivel a szabványosítás nem megfelelő átláthatósága és számonkérhetősége 
problémákat okoz. Ezért a javaslatnak a termékek forgalomba hozatala felügyeletének 
előírásaira kell korlátozódnia, utat engedve az új megközelítés megfelelő felülvizsgálatának.



AM\675640HU.doc 5/12 PE 392.078v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 16
2. cikk (5) bekezdés

(5) „forgalmazó”: az a természetes vagy jogi 
személy az ellátási láncban, aki a piacon 
hozzáférhetővé teszi a terméket;

(5) „forgalmazó”: az a természetes vagy jogi 
személy az ellátási láncban, aki a piacon 
hozzáférhetővé teszi a terméket, de nem 
hozza forgalomba;

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell azon – a forgalomba hozatal tekintetében hasonló szerepet játszó – gazdasági 
szereplők közötti különbséget, akik a piacon hozzáférhetővé teszik a terméket, illetve akik nem 
elsőként teszik hozzáférhetővé a terméket.

Az EU piacán a terméket forgalomba hozó jogalany viseli a felelősséget azért, hogy a 
terméket az EU piacára szánták és gyártották, rendeleteinknek megfelelően. A forgalmazókkal 
nem ez a helyzet.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 17
2. cikk, 11. pont

(11) „nemzeti akkreditációs szervezet”: egy 
tagállam egyetlen olyan hatósági szervezete, 
amely a kormányzattól származtatott 
hatáskörében elvégzi az akkreditálást;

(11) „nemzeti akkreditációs szervezet”: egy 
tagállam olyan hatósági szervezetei, 
amelyek a kormányzattól származtatott 
hatáskörükben elvégzik az akkreditálást; 

Or. de

Indokolás

A 4. cikk 1. pontjához fűzött módosítást követő módosítás

Egyetlen nemzeti akkreditációs szervezet létrehozásának követelése sérti a szubszidiaritás 
elvét és az Európai Közösségek szerveinek azon kötelezettségét, hogy a tagállamok 
alkotmányának alapszerkezetét ne érintse és azok lényeges – ebben az esetben föderatív -
szerkezetét ne gyengítse. Ezért a föderalizmus megőrzése érdekében a tagállamokban szükség 
van arra, hogy azoknak lehetőségük legyen egy további akkreditációs szervezet létrehozása
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Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 18
2. cikk (13a) pont (új)

(13a) „belépés a közösségi piacra”: a 
vámkezelésre bemutatás megtörténte;

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell azon – a forgalomba hozatal tekintetében hasonló szerepet játszó – gazdasági 
szereplők közötti különbséget, akik a piacon hozzáférhetővé teszik a terméket, illetve akik nem 
elsőként teszik hozzáférhetővé a terméket.

Az EU piacán valamely terméket forgalomba hozó jogalany viseli a felelősséget azért, hogy a 
terméket az EU piacára szánták és gyártották, rendeleteinknek megfelelően. A forgalmazókkal 
nem ez a helyzet.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 19
2. cikk (13b) pont (új)

 (13b) „megfelelőségértékelő szervezet”: 
megfelelőségértékelési szolgáltatásokat 
végző szervezet (általában laboratóriumok, 
felülvizsgálati és tanúsítási szervezetek);

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell azon – a forgalomba hozatal tekintetében hasonló szerepet játszó – gazdasági 
szereplők közötti különbséget, akik a piacon hozzáférhetővé teszik a terméket, illetve akik nem 
elsőként teszik hozzáférhetővé a terméket.

Az EU piacán valamely terméket forgalomba hozó jogalany viseli a felelősséget azért, hogy a 
termék az EU piacára szánták és gyártották, rendeleteinknek megfelelően. A forgalmazókkal 
nem ez a helyzet.
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Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 20
2. cikk (13c) pont (új)

(13c) „megfelelőségértékelés”: a valamely 
termékkel, eljárással, rendszerrel, 
személlyel vagy szervezettel kapcsolatos 
meghatározott előírások betartásának 
bizonyítása;

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell azon – a forgalomba hozatal tekintetében hasonló szerepet játszó – gazdasági 
szereplők közötti különbséget, akik a piacon hozzáférhetővé teszik a terméket, illetve akik nem 
elsőként teszik hozzáférhetővé a terméket.

Az EU piacán valamely terméket forgalomba hozó jogalany viseli a felelősséget azért, hogy a 
terméket az EU piacára szánták és gyártották, rendeleteinknek megfelelően. A forgalmazókkal 
nem ez a helyzet.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 21
4. cikk, (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A föderatív szerkezetű tagállamokban egy 
további akkreditációs szervezetet lehet 
létrehozni a föderatív hatáskörök 
megőrzése érdekében. Ebben az esetben a 
két akkreditációs szervezetnek bizalomteljes 
módon kell együttműködnie. 

Or. de

Indokolás

Egyetlen nemzeti akkreditációs szervezet létrehozásának követelése sérti a szubszidiaritás 
elvét és az Európai Közösségek szerveinek azon kötelezettségét, hogy a tagállamok 
alkotmányának alapszerkezetét ne érintse és azok lényeges – ebben az esetben föderatív -
szerkezetét ne gyengítse. Ezért a föderalizmus megőrzése érdekében a tagállamokban szükség 
van arra, hogy azoknak lehetőségük legyen egy további akkreditációs szervezet létrehozása.
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Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 22
4. cikk (6) bekezdés

(6) A nemzeti akkreditáló testület nem profit 
alapon működik. Nem kínálhat vagy 
biztosíthat tevékenységeket vagy 
szolgáltatásokat, melyeket 
megfelelőségértékelő testületek nyújthatnak, 
illetve konzultációs szolgáltatást sem.

(6) A nemzeti akkreditáló testület nem profit 
alapon működik. Nem kínálhat vagy 
biztosíthat tevékenységeket vagy 
szolgáltatásokat, melyeket 
megfelelőségértékelő testületek nyújthatnak, 
illetve konzultációs szolgáltatást sem, 
továbbá nem vállalhat szerepet a 
megfelelőségértékelő testületekben.

Or. en

Indokolás

Azért, hogy az akkreditáló szervezet teljes mértékben független legyen a felelősségi körébe 
tartozó minden megfelelőségértékelő szervezettől (ezek közül bizonyos szervek bejelentett 
szervekként járhatnak el) , nem csak a társaságon belüli működési korlátokat kell biztosítani, 
hanem valódi függetlenséget is, az összeférhetetlenséggel vagy az érdekek összetévesztésével
kapcsolatos problémák elkerülésére: e célból biztosítani kell a pénzügyi elválasztást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 23
5. cikk (2) bekezdés

(2) A nemzeti akkreditáló testület 
felülvizsgálja a megfelelőségértékelő 
testületeket, melyek számára akkreditációs 
tanúsítványt adott ki.

(2) A nemzeti akkreditáló testületek 
felülvizsgálják a megfelelőségértékelő 
testületeket, melyek számára akkreditációs 
tanúsítványt adtak ki.

Or. de

Indokolás

A 4. cikk 1. pontjához fűzött módosítást követő módosítás

Egyetlen nemzeti akkreditációs szervezet létrehozásának követelése sérti a szubszidiaritás 
elvét és az Európai Közösségek szerveinek azon kötelezettségét, hogy a tagállamok 
alkotmányának alapszerkezetét ne érintse és azok lényeges – ebben az esetben föderatív -
szerkezetét ne gyengítse. Ezért a föderalizmus megőrzése érdekében a tagállamokban szükség 
van arra, hogy azoknak lehetőségük legyen egy további akkreditációs szervezet létrehozása
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 24
5. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben a nemzeti akkreditáló 
testület megállapítja, hogy az akkreditációs 
tanúsítványban részesített 
megfelelőségértékelő testület a továbbiakban 
nem kompetens egyes 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
ellátására vagy súlyos módon megszegi 
kötelezettségeit, a nemzeti akkreditáló 
testület megtesz minden, az akkreditációs 
tanúsítvány korlátozásához, 
felfüggesztéséhez vagy kivonásához 
szükséges intézkedést.

(3) Amennyiben a nemzeti akkreditáló 
testületek megállapítják, hogy az 
akkreditációs tanúsítványban részesített 
megfelelőségértékelő testület a továbbiakban 
nem kompetens egyes 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
ellátására vagy súlyos módon megszegi 
kötelezettségeit, a nemzeti akkreditáló 
testületek megtesznek minden, az 
akkreditációs tanúsítvány korlátozásához, 
felfüggesztéséhez vagy kivonásához 
szükséges intézkedést.

Or. de

Indokolás

A 4. cikk 1. pontjához fűzött módosítást követő módosítás

Egyetlen nemzeti akkreditációs szervezet létrehozásának követelése sérti a szubszidiaritás 
elvét és az Európai Közösségek szerveinek azon kötelezettségét, hogy a tagállamok 
alkotmányának alapszerkezetét ne érintse és azok lényeges – ebben az esetben föderatív -
szerkezetét ne gyengítse. Ezért a föderalizmus megőrzése érdekében a tagállamokban szükség 
van arra, hogy azoknak lehetőségük legyen egy további akkreditációs szervezet létrehozása

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 25
6. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) Amennyiben egy megfelelőségértékelő 
testület akkreditációt kér, ezt a székhelye 
szerinti tagállam nemzeti akkreditáló 
testületénél teljesítik vagy annál a nemzeti 
akkreditáló testületnél, melynek 
szolgáltatásait az említett tagállam a 4. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igénybe 
kívánja venni.

(1) Amennyiben egy megfelelőségértékelő 
testület akkreditációt kér, ezt a székhelye 
szerinti tagállam nemzeti akkreditáló 
testületeinél teljesítik vagy azoknál a 
nemzeti akkreditáló testületeknél, 
melyeknek szolgáltatásait az említett 
tagállam a 4. cikk (2) bekezdésével 
összhangban igénybe kívánja venni.
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Or. de

Indokolás

A 4. cikk 1. pontjához fűzött módosítást követő módosítás

Egyetlen nemzeti akkreditációs szervezet létrehozásának követelése sérti a szubszidiaritás 
elvét és az Európai Közösségek szerveinek azon kötelezettségét, hogy a tagállamok 
alkotmányának alapszerkezetét ne érintse és azok lényeges – ebben az esetben föderatív -
szerkezetét ne gyengítse. Ezért szükséges a föderalizmus biztosítása a tagállamokban annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon azokban egy további akkreditációs szervezet létrehozása.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 26
6. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés a) pont

(a) a székhelye szerinti tagállam nem hozott 
létre nemzeti akkreditáló testületet, és nem 
kívánja igénybe venni másik tagállam 
nemzeti akkreditáló testületének
szolgáltatásait a 4. cikk (2) bekezdésével 
összhangban;

(a) a székhelye szerinti tagállam nem hozott 
létre nemzeti akkreditáló testületeket, és 
nem kívánja igénybe venni másik tagállam 
nemzeti akkreditáló testületeinek
szolgáltatásait a 4. cikk (2) bekezdésével 
összhangban;

Or. de

Indokolás

A 4. cikk 1. pontjához fűzött módosítást követő módosítás

Egyetlen nemzeti akkreditációs szervezet létrehozásának követelése sérti a szubszidiaritás 
elvét és az Európai Közösségek szerveinek azon kötelezettségét, hogy a tagállamok 
alkotmányának alapszerkezetét ne érintse és azok lényeges – ebben az esetben föderatív -
szerkezetét ne gyengítse. Ezért szükséges a föderalizmus biztosítása a tagállamokban annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon azokban egy további akkreditációs szervezet létrehozása.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 27
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A nemzeti akkreditáló testületek
fellebbezési eljárásokat biztosítanak a 
gazdasági szereplők számára olyan 
jogorvoslati eszközök nyújtása céljából, 
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amelyekkel azok bizonyíthatják, hogy 
valamely akkreditáló testület nem 
rendelkezik az előírt minimális 
szakismerettel vagy kompetenciával.

Or. en

Indokolás

A meglévő javaslat olyan eljárást határoz meg, amely a tagállamok számára a nemzeti 
akkreditáló testületeik rendszeres időközönként történő ellenőrzését írja elő, aminek révén 
megvalósul az általános közérdek védelme. Azonban a nemzeti akkreditáló testületek 
tevékenysége, és az általuk akkreditált testületek közvetlen hatással vannak a gazdasági 
szereplőkre, így azoknak is kifejezett jogorvoslati eszközökkel kell rendelkezniük.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 28
19. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vonatkozó közösségi harmonizációs 
jogszabályok értelmében egy termék 
hozzáférhetőségének tilalma vagy 
korlátozása, piacról való kivonása vagy 
visszahívása érdekében hozott bármely 
intézkedés megállapítja az alapjául szolgáló 
pontos indokokat. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vonatkozó közösségi harmonizációs 
jogszabályok, és az arányosság elve
értelmében egy termék hozzáférhetőségének 
tilalma vagy korlátozása, piacról való 
kivonása vagy visszahívása érdekében 
hozott bármely intézkedés megállapítja az 
alapjául szolgáló pontos indokokat.

Or. en

Indokolás

A 19. cikk (1) bekezdésében a hatóságok számos lehetséges piaci beavatkozása szerepel, és 
azok gazdasági következményei különböző következményekkel járnak a gazdasági szereplőkre 
is. A közösségi jog általános rendelkezéseivel összhangban a piaci beavatkozás szintjének 
arányosnak kell lennie a közösséget fenyegető kockázat szintjével. Hasonló hatású 
rendelkezések már szerepelnek az általános termékbiztonságról szóló irányelvben.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 29
35. cikk (2) bekezdés
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(2) Amennyiben egy tagállam akkreditációs 
rendszerét nem egységes nemzeti 
akkreditáló testület működteti, és a tagállam 
szándékában áll az akkreditáció további 
működtetése, a tagállam legkésőbb 2010. 
január 1-jéig megteszi az egyetlen nemzeti 
akkreditáló testület létrehozásához 
szükséges strukturális kiigazításokat.

(2) Amennyiben egy tagállam akkreditációs 
rendszerét nem egységes nemzeti 
akkreditáló testület működteti, és a tagállam 
szándékában áll az akkreditáció további 
működtetése, a tagállam legkésőbb 2014. 
január 1-jéig megteszi egy ill. a 4. cikk (1) 
bekezdés (1a) albekezdésével összhangban 
egy további nemzeti akkreditáló testület 
létrehozásához szükséges strukturális 
kiigazításokat.

Or. de

Indokolás

A 4. cikk 1. pontjához fűzött módosítást követő módosítás

Ezen felül meg kell hosszabbítani a szükséges jogi és közigazgatási átalakító intzékedések 
megvalósításhoz szükséges átmeneti határidőt. Különösen azokban az országokban nem 
valósíthatók meg ezek a módosítások 2010-ig, amelyek komplex akkreditációs rendszerekkel 
rendelkeznek és ezért kell a határidőt 2014-ig meghosszabbítani.
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