1. munkacsomag: gáztüzelésű
helyiségfűtők

JAHARP 2020-3

A gáz helyiségfűtőkkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet a gáz
szakterülettel foglalkozó ADCO a prioritások meghatározása alapján választotta
ki, az aktuális igények és a taghatóságok egyedi követelményei alapján.

22 PIACFELÜGYELETI HATÓSÁG
21 TAGÁLLAMBÓL

15

ORSZÁG VESZ RÉSZT

Belgium, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország,
Németország, Magyarország, Lettország, Luxemburg, Málta,
Portugália, Spanyolország és Szlovákia. Svájc megfigyelőként, európai
pénzügyi támogatás nélkül vesz részt.

3
A nem megfelelő termékek
eltávolítása az egységes piacról
a termékek megfelelőségének
ellenőrzésével, tesztelésével és
végrehajtási tevékenységeivel.

9

STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉS

Az (EU) 2019/1020 rendelet
alkalmazásának támogatása a
piacfelügyelet legjobb
gyakorlatain keresztül és az
érdekelt felekkel való
együttműködés által.

Az uniós piacfelügyeleti
hatóságok készségeinek és
ismereteinek bővítése
ágazatközi kapacitásépítés,
közös eszközök és képzések
révén.

VÉGREHAJTÁSI SZAKASZ

Kockázat- és piacelemzés,
melynek célja a piac, a gazdasági
szereplők, az értékesítés és
termékvolumen tanulmányozása.

Ellenőrző lista kidolgozása a
termékek ellenőrzéséhez és
teszteléséhez.

Az ellenőrizendő szempontok
meghatározása és a
potenciálisan hibát
eredményező tesztek
azonosítása.

A mintavételi kritériumok
meghatározása és útmutatók
fejlesztése a tagállamok
számára.

Termékek laboratóriumi
tesztelése a lehetséges
veszélyek azonosítására.

A mintavételezett
termékek
kockázatértékelése.

Vizsgáló laboratórium
kiválasztása a tesztelésre,
az azonosított
laboratóriumok közül.

A termékek
kockázatalapú
mintavételezése.

A nem megfelelő termékek
nyomonkövetése.

TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMTERVE
2021

Kezdetek
máj. 17. - aug. 31.

2. mérföldkő:
Kezdőértekezlet

Ellenőrzések és
tesztek végrehajtása
máj. 1. - szelt. 30.

Vége

márc. 1. - ápr. 30.

Az ellenőrzések és
tesztek értékelése
okt. 1. - nov.30.

Ellenőrző listák és
mintavételi terv készítése

szept. 1. - okt. 31.

szept. 30.

6. mérföldkő: Jelentés a Mintavételezés
lab. eredményekről
ápr.1. - ápr.30.

Az ellenőrizendő
termékek meghatározása

Szerződéskötés a
laboratóriummal
jan. 1. - febr. 28.

Kockázatértékelés
dec. 1. - dec. 31.

13. mérföldkő: A nem megfelelések
ellen hozott végrehajtási intézkedések
eredményei ápr.1. - máj.16.

2022

nov.1. - dec. 31.

5. mf. kő: A megfelelőségellenőrző
program
elindulása dec. 1. - dec. 31.

11. mérföldkő: Jelentés a tesztelési
eredményekről kockázatértékelési
elemzéssel dec. 1. - dec. 31.

12. mf.kő: Technikai jelentések az eredményekről
ápr.1. - máj.16.

2023

Nyomonkövetés
és jelentés
jan. 1. - máj. 16.

NYILATKOZAT
Ez a dokumentum a termékekre vonatkozó közös piacfelügyeleti tevékenységek – JAHARP 2020 elnevezésű
programból – származik, mely az Európai Uniótól kap finanszírozást a „Termékek piacfelügyeletére irányuló közös
végrehajtási intézkedések az EU-ban” elnevezésű fellépésre. Ennek a dokumentumnak a tartalma kizárólag a
szerző véleményét képviseli, és ez az ő kizárólagos felelőssége. Nem tekinthető úgy, hogy tükrözi az Európai
Bizottság illetve az Európai Unió bármely más szervezetének nézeteit. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget
a benne található információk esetleges felhasználásáért.

