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a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett
elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról
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Miért volt szükség a 2006/95/EK irányelv átdolgozására?
2014/35/EU
(3) A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008.
július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat közös elveket
és referenciarendelkezéseket írt elő, amelyeket ágazati jogszabályokban
kívánatos alkalmazni annak érdekében, hogy egységes alapot biztosítsanak e
jogszabályok felül vizsgálatához és átdolgozásához. A 2006/95/EK irányelvet ennek
megfelelően hozzá kell igazítani az említett határozathoz.
(4) Ezen irányelv hatálya az Európai Unió piacán újonnan forgalomba hozott, meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre, azaz vagy valamely
Unióban letelepedett gyártó által készített új elektromos berendezésekre, vagy harmadik
országból behozott (új vagy használt) elektromos berendezésekre terjed ki.
5) Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formájára, így a távértékesítésre is
alkalmazni kell.
(6) A közérdek, úgymint a személyek és háziállatok egészsége és biztonsága, valamint a
tulajdon magas szintű védelmének biztosítása, továbbá az uniós piacon
megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében a gazdasági
szereplőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől függően felelősséget kell
vállalniuk az elektromos berendezések ezen irányelvnek való megfeleléséért.
8) A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti kommunikáció
elősegítése érdekében a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szereplőket arra, hogy
postai elérhetőségük mellett internetes elérhetőségüket is adják meg.
(19) Az olyan elektromos berendezések szabad mozgását,
amelyekre nincsenek harmonizált szabványok, a Nemzetközi
Elektrotechnikai Bizottság által megállapított biztonsági
rendelkezésekre vonatkozó nemzetközi szabványok vagy
nemzeti szabványok alkalmazásával kell biztosítani.
Hidraulikus passzívház

26. cikk Átültetés
(1) A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 2. cikknek,
a 3. cikk (1) bekezdésének, a 4. cikknek, a 6–12. cikknek, a 13. cikk (1) bekezdésének, a 14–
25. cikknek, valamint a II, III. és a IV. mellékletnek. Ezen intézkedések szövegét
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
A 2014/35/EU irányelv követelményeit 2016. április 20-tól kell alkalmazni.

