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Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

A termékkategória megnevezése
Biomassza (közvetlen égetésre)
előkészítés gépei (bálázó, aprító,
brikettáló, pelletáló gépek)
Biomassza hőtermelő berendezések
kiegészítő gépei (kazánok, behordó
szerkezetek)
CNC vezérlésű megmunkálók
Csomagolástechnikai gépek

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

Gépek
2006/42/EK irányelv
MD

Élelmiszeripari gépek
Erdészeti gépek
Gumi- és műanyagipari gépek
Ipari garázsajtók
Járműemelők
Kerékkiegyensúlyozó gépek
Kompresszorok
Mezőgazdasági gépek

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

Szektor

Gépek
2006/42/EK irányelv
MD

A termékkategória megnevezése
Nyers növényolaj előállítás gépei
(hántoló-, őrlő- és présgépek)
Targoncák
Teherfelvevő eszközök

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes
kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

2000/14/EK irányelv

Gépek zajkibocsátása

Kültéri berendezések

LED fényforrások
UV sugárzók
Grillsütő, pékáru- és kalácssütő
ION Kazánok

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről

Villamos termékek

Közvilágítási lámpatestek

2006/95/EK irányelv
LVD

Nagykonyhai mikrohullámú sütők
Nyomtatók, fénymásolók
Színpad- és stúdióvilágítási lámpatestek
UV-sugárzást használó vízkezelők
Villamos elosztó és vezérlő
berendezések

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes
villamossági termékek biztonsági
követelményeiről és az azoknak való
megfelelőség értékeléséről, illetve
374/2012 (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról
374/2012 (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról

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

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

2006/95/EK irányelv,
illetve
2011/65/EU irányelv

2011/65/EU irányelv

97/23/EK irányelv

Szektor

Villamos termékek
Adagoló és árusító automata

LVD, illetve RoHS

Villamos termékek
RoHS
Nyomástartó
berendezések
PED

2010/35/EU irányelv

Szállítható
nyomástartó
berendezések
TPED

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

2009/105/EK irányelv

A termékkategória megnevezése

Egyszerű nyomástartó
edények
SPV

Felügyeleti és vezérlő eszközök
Biomassza tüzelésű kazánok
Csővezetékek
Tartályok, biztonsági szelepek
Ipari gázpalackok, palack kötegek,
gázhordók

Szállítható nyomástartó berendezések
időszakos vizsgálatának ellenőrzése

Légtartályok

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet az egyes
gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

2009/142/EK irányelv

Szektor
Gázfogyasztó
készülékek

A termékkategória megnevezése

Gázüzemű infravörös fűtő berendezés

GAD
Robbanásbiztos kamerák

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

94/9/EK irányelv

Robbanásbiztos
termékek
ATEX

Robbanásbiztos kijelzők
Robbanásbiztos lámpatestek
Robbanásbiztos ventilátorok,
kapcsolók, vezérlések
Anyagi mértékek
Gázmérők

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

Mérőeszközök

Hőfogyasztásmérők

2004/22/EK irányelv
MID

Villamos fogyasztásmérők
Vízmérők
Víztől eltérő folyadékok átfolyásmérői

Az alkalmazandó hazai jogforrás száma,
megnevezése
62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a nem
automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési
kötelezettségeinek előírásáról, valamint
forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről,
illetve
193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával
kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásáról

Az alkalmazandó EU
jogforrás száma

2009/23/EK irányelv

Szektor
nem automatikus
mérlegek

A termékkategória megnevezése

Nem automatikus mérlegek

NAWI
2009/125/EK irányelv
640/2009/EK rendelet
2009/125/EK irányelv
641/2009/EK rendelet
2009/125/EK irányelv
327/2011/EU rendelet
2009/125/EK irányelv
245/2009/EK rendelet,
illetve
2010/30/EU irányelv
874/2012/EU rendelet
2009/125/EK irányelv
642/2009/EK rendelet,
illetve
2010/30/EU irányelv
1062/2010/EU rendelet

Energiával kapcsolatos Elektromos motorok*
termékek
környezetbarát
Keringetőszivattyúk*
tervezése
ECOD

Ventilátorok*

Beépített előtét nélküli fénycsövek,
Energiával kapcsolatos
nagy intenzitású kisülőlámpák és az
termékek
ilyen lámpák előtétei és lámpatestei
környezetbarát
tervezése, illetve
energiacímkézése
ECOD, illetve
LABEL

Televíziókészülékek

Tagállamok piacfelügyeleti
hatóságai által tett bejelentések
Bejelentésre. Társhatóságok
értesítése alapján
* Egyes ellenőrzések az ECOPLIANT közös EU-s piacfelügyeleti akció részeként

