2014/34/EU irányelv
35/2016 (IX.27.) NGM rendelet
megfelelőségértékelési moduljai

B MODUL
EU Típusvizsgálat

vagy

D MODUL

F MODUL

Gyártási folyamat
minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség

Termékellenőrzésen
alapuló
típusmegfelelőség

B MODUL

Az I és II
Alkalmazási
Csoport M 2 és 2*
Kategóriájába
tartozó
berendezések

EU Típusvizsgálat

vagy

C1 MODUL

E MODUL

Belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló
típusmegfelelőség

Az I és II Alkalmazási
Csoport M 1 és 1*
Kategóriájába tartozó
berendezések és
önálló védelmi
rendszerek

Termék
minőségbiztosításán
alapuló típusmegfelelőség

A MODUL 3. pontjában
megjelölt gyártói műszaki dokumentáció
megőrzése

G MODUL
Egyedi ellenőrzésen alapuló
megfelelőségi eljárás

Belső égésű motor
vagy
villamos berendezés

Az I és II
alkalmazási csoport M2 és 2*
kategóriájába tartozó
egyéb berendezés

A I és II* Alkalmazási
Csoportba tartozó
berendezések és Önálló
Védelmi Rendszerek

A 2014/34/EU irányelv ill. a 35/2016 (IX.27) NGM rendelet 6. cikke alapján a Gyártók kötelessége elvégezni a 13. cikk szerinti megfelelőségértékelést, az alábbiak szerint:
a) az I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1. kategóriájába tartozó berendezések esetén az
EU-típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B modul),
kiegészülve a gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (4. melléklet, D modul)
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vagy
a termékhitelesítésen alapuló típusmegfelelőségi eljárással (5. melléklet, F modul);
b) az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és villamos berendezések esetén az alkalmazási csoportra és kategóriára vonatkozó
EU-típusvizsgálati eljárás (3. melléklet, B. modul),
kiegészülve
a belső gyártásellenőrzésen és felügyelt termékvizsgálaton alapuló típusmegfelelőségi eljárással
(6. melléklet, C modul
vagy
a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi eljárással (7. melléklet, E modul).
c)

az I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó egyéb berendezések esetében
a gyártónak a belső gyártásellenőrzés eljárást kell alkalmaznia (8. melléklet, A modul), és átadni
a 8. melléklet 2. pontjában megjelölt műszaki dokumentációt a bejelentett szervezetnek, amely
a lehető legrövidebb időn belül igazolja annak átvételét és megőrzését;

d) a II. alkalmazási csoport 3. kategóriájába tartozó berendezések esetén belső gyártásellenőrzés eljárás
8. melléklet, A modul);
e)

az I. és II. alkalmazási csoportba tartozó berendezések esetén az a)–d) pontokban meghatározott
megfelelőségértékelési eljárások mellett az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőségi eljárás
(9. melléklet, G modul).

A fentiek alapján, a 2014/34/EU irányelv, a 35/2016 (IX.27) NGM rendelet ill. a közösségi jogszabályok szerinti megfelelőség értékelési eljárások (modulok) értelmében a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra szánt termék az alábbiak együttes megléte esetén helyezhető
forgalomba az Európai Unio piacán:
I. és a II. alkalmazási csoport M1. és 1. kategóriáva tartozó berendezések vonatkozásában
EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány (B-modul)

ÉS
Jelentés a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről (D-modul) VAGY
Termékellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány (F-modul)
I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó belső égésű motorok és villamos berendezések vonatkozásában az EU-Típusvizsgálati Tanúsítvá
EU-Típusvizsgálati Tanúsítvány (B-modul)

ÉS
Jelentés a termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségről (E-modul ) VAGY a felügyelt termékvizsgálat keretében a Tanúsító Szervezet által ellenjegyzett a vizsgálati eredményekről készült vizsgálati lapok, vizsgálati jegyzőkönyvek (C1-modul)
I. és a II. alkalmazási csoport M2. és 2. kategóriájába tartozó egyéb berendezés
8. melléklet, A modul + dokumentáció letét a bejelentett szervezetnél
I. és II. alkalmazási csoportba tartozó berendezések esetén a fentiek helyett, opcióként
Megfelelőségi tanúsítvány, Egyedi ellenőrzés (G-modul)
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