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Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

A termékkategória megnevezése
nyomda- és papíripari gépek
mezőgazdasági gépek
faipari gépek
kommunális- és kertészeti gépek
építőipari gépek
teherfelvevő eszközök

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

Gépek

gumi- és műanyagipari gépek

MD

úttisztító gépek

2006/42/EK

ipari garázsajtók
járműemelők
villástargoncák
daruk
nagynyomású vízsugaras vágógépek
kompresszorok

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes
kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről, illetve a
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet az egyes
gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

2000/14/EK

Gépek zajkibocsátása

A termékkategória megnevezése

kültéri berendezések

Villamos termékek
grillsütő berendezések

2006/95/EK
LVD

2006/95/EK, illetve
2009/142/EK

Villamos termékek
LVD, illetve,
gázfogyasztó
készülékek
GAD

pékáru- és kalácssütő
berendezések

a bőr ultraibolya besugárzására
használt készülékek
kereskedelmi adagoló- és
árusítóautomaták
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről

Villamos termékek
kapcsolószekrények

2006/95/EK
LVD

infra panelek, fűtőtestek
LED lámpák és lámpatestek

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható
nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet az egyes
gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról, valamint a
20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gáznemű vagy
folyékony tüzelőanyaggal üzemelő
melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet az egyes
gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

97/23/EK

Szektor
Nyomástartó
berendezések
PED

2010/35/EU

2009/105/EK

Szállítható
nyomástartó
berendezések
TPED
Egyszerű nyomástartó
edények

A termékkategória megnevezése
csővezetékrendszerek
hőcserélők, tartályok
léghűtők
iparigáz palackok, palack
kötegek, gázhordók

légtartályok

SPV

2009/142/EK, valamint
92/42/EK

2009/142/EK

Gázfogyasztó
készülékek GAD,
valamint
kazánok hatásfoka

Gázfogyasztó
készülékek
GAD

melegvízkazánok

gáztüzelésű nagykonyhai- és
szabadidős berendezések

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

A termékkategória megnevezése
robbanásbiztos mérőeszközök

8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

94/9/EK

Robbanásbiztos
termékek

robbanásbiztos villamos motorok,
szivattyúk

ATEX

robbanásbiztos érzékelők,
kapcsolók, kötődobozok, vezérlések
robbanásbiztos ventilátorok
vízmérők
gázmérők

8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre
vonatkozó egyedi előírásokról

Mérőeszközök
2004/22/EK
MID

hőfogyasztásmérők
víztől eltérő folyadékok
mérőrendszerei
kiterjedést mérő eszközök
automatikus mérlegek

62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem
automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról (2009/23/EK irányelv);

2009/23/EK

nem automatikus
mérlegek
NAWI

nem automatikus mérlegek

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba
hozatalának és megfelelőségértékelésének általános
feltételeiről

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma
2009/125/EK
107/2009/EK
2009/125/EK
1275/2008/EK
2009/125/EK
278/2009/EK
2009/125/EK
640/2009/EK
2009/125/EK
641/2009/EK
2009/125/EK
1275/2008/EK

Szektor

A termékkategória megnevezése
egyszerű set-top boxok
set-top boxok
külső tápegységek*

Energiával kapcsolatos
termékek
környezetbarát
tervezése
ÖKO

elektromos motorok*
keringetőszivattyúk*
elektromos és elektronikus
háztartási és irodai berendezések

2009/125/EK
245/2009/EK

beépített előtét nélküli
fénycsövek, nagy intenzitású
kisülőlámpák és az ilyen lámpák
előtétei és lámpatestei

2009/125/EK
327/2011/EU

ventilátorok*
Tagállamok piacfelügyeleti
hatóságai által tett bejelentések
Bejelentésre. Társhatóságok
értesítése alapján

* Egyes ellenőrzések az ECOPLIANT közös EU-s piacfelügyeleti akció részeként

