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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 

szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és 

érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 

305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az 

(EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, a 

2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 

2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 

2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0795), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 

valamint 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0004/2018), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 

(A8-0277/2018), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A termékek Unión belüli szabad 

mozgásának biztosításához gondoskodni 

kell arról, hogy a termékek megfeleljenek a 

közérdek – úgymint az egészség és a 

biztonság általában –, a munkahelyi 

egészség és biztonság, a fogyasztók 

védelme és a környezetvédelem, valamint a 

közbiztonság magas szintű védelmére 

vonatkozó követelményeknek. Az 

előírások szigorú végrehajtása alapvető 

fontosságú ezen érdekek megfelelő 

védelme és a tisztességes verseny – az áruk 

uniós piacán való – kiteljesedését lehetővé 

tevő feltételek megteremtése 

szempontjából. A teljes belső piacon, 

többek között a harmadik országokból az 

Unióba belépő termékek vonatkozásában 

megvalósuló jogérvényesítés 

biztosításához ezért szabályokra van 

szükség. 

(1) A termékek Unión belüli szabad 

mozgásának biztosításához gondoskodni 

kell arról, hogy a termékek teljes 

mértékben megfeleljenek az uniós 

harmonizációs jogszabályoknak, így 

teljesítsék a közérdek – úgymint az 

egészség és a biztonság általában –, a 

munkahelyi egészség és biztonság, a 

fogyasztók védelme és a 

környezetvédelem, valamint a 

közbiztonság magas szintű védelmére 

vonatkozó követelményeket. Az előírások 

szigorú végrehajtása alapvető fontosságú 

ezen érdekek megfelelő védelme és a 

tisztességes verseny – az áruk uniós piacán 

való – kiteljesedését lehetővé tevő 

feltételek megteremtése szempontjából. 

Ezért szabályokra van szükség e jogoknak 

a teljes belső piacon történő 

érvényesítéséhez, függetlenül attól, hogy a 

termékeket hagyományos vagy 

elektronikus eszköz útján hozzák 

forgalomba, illetve hogy azokat az 

Unióban állítják elő vagy harmadik 

országokból érkeznek az Unió területére. 

Módosítás  2 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A termékekre vonatkozó uniós 

szabályok az előállított termékek széles 

körét fedik le az Unióban. A piacon egyre 

nagyobb számban jelen lévő illegális és 

nem megfelelő termékek kockázatot 

jelentenek a polgárokra – akik ki vannak 

téve a potenciálisan veszélyes 

termékeknek –, ezenkívül gyakran egyéb 

uniós jogszabályokat is sértenek, aláássák 

az európai munkaügyi, egészségügyi és 

környezetvédelmi normákat, és torzítják a 

versenyt. A megfelelő termékeket 

értékesítő gazdasági szereplők így torzított 
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versenyben vesznek részt, amelyben a 

versenytársak megkerülik vagy semmibe 

veszik a szabályokat annak érdekében, 

hogy versenyelőnyhöz jussanak. 

 

Módosítás  3 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az egységes árupiac – nem 

megfelelő termékek uniós piacon történő 

forgalomba hozatalának 

megakadályozására irányuló erőfeszítések 

fokozásán keresztül történő – megerősítése 

a Bizottság „Az egységes piac 

továbbfejlesztése: a polgárok és 

vállalkozások lehetőségeinek bővítése” 

című közleményében szereplő egyik 

prioritás24. Ezt a piacfelügyelet 

megerősítése, a gazdasági szereplők 

megfelelő eszközökkel történő ösztönzése, 

a megfelelőségre irányuló ellenőrzésének 

intenzívebbé tétele, a végrehajtó hatóságok 

– köztük a vámhatóságok – között 

létrejövő szorosabb határon átnyúló 

együttműködések előmozdítása révén kell 

elérni. 

(2) Az egységes árupiac – nem 

megfelelő termékek uniós piacon történő 

forgalomba hozatalának 

megakadályozására irányuló erőfeszítések 

fokozásán keresztül történő – megerősítése 

a Bizottság „Az egységes piac 

továbbfejlesztése: a polgárok és 

vállalkozások lehetőségeinek bővítése” 

című közleményében24 szereplő egyik 

prioritás. Ezt a piacfelügyelet 

megerősítése, a gazdasági szereplők 

számára világos, átlátható és átfogó 

szabályok meghatározása, a 

megfelelőségre irányuló ellenőrzések 

intenzívebbé tétele, valamint a végrehajtó 

hatóságok közötti – ezen belül a 

vámhatóságokkal való – szorosabb határon 

átnyúló együttműködés előmozdítása révén 

kell elérni. 

__________________ __________________ 

24 COM(2015) 550, 2015. október 28. 24 COM(2015)0550, 2015. október 28. 

 

 

Módosítás  4 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A piacfelügyeleti keretrendszert 

meg kell erősíteni, hogy tovább javuljon a 

termékekre vonatkozó uniós harmonizációs 

(3) A piacfelügyeleti szabályok 

jelenleg nem érvényesülnek megfelelő 

mértékben. Ezért a piacfelügyeleti 

keretrendszert meg kell erősíteni, hogy 
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jogszabályok betartása és érvényesítése. tovább javuljon a termékekre vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok 

betartása és érvényesítése. 

 

 

Módosítás  5 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 2001/95/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv25 minden fogyasztási 

cikkre vonatkozóan meghatározza az 

általános biztonsági követelményeket, és a 

veszélyes termékek vonatkozásában előírja 

a tagállamok különös kötelezettségeit és 

hatásköreit, valamint az ehhez kapcsolódó 

– a nem élelmiszer jellegű termékek uniós 

riasztási rendszerén (RAPEX) keresztül 

zajló – információcserét. A piacfelügyeleti 

hatóságoknak lehetőséget kell adni az 

irányelv értelmében rendelkezésükre álló, 

egyedibb intézkedések meghozatalára. A 

fogyasztási cikkekkel kapcsolatos nagyobb 

biztonság elérése érdekében az 

információcserét és gyors beavatkozást 

igénylő helyzetekre a 2001/95/EK 

irányelvben előírt és a 765/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel26 

megerősített mechanizmusok – ahhoz, 

hogy eredményesebbek legyenek – 

kiegészítésre szorulnak. 

(4) A 2001/95/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv25 minden fogyasztási 

cikkre vonatkozóan meghatározza az 

általános biztonsági követelményeket, és a 

veszélyes termékek vonatkozásában előírja 

a tagállamok különös kötelezettségeit és 

hatásköreit, valamint az ehhez kapcsolódó 

– a nem élelmiszer jellegű termékek uniós 

riasztási rendszerén (RAPEX) keresztül 

zajló – információcserét. A piacfelügyeleti 

hatóságoknak lehetőséget kell adni az 

irányelv értelmében rendelkezésükre álló, 

egyedibb intézkedések meghozatalára. A 

fogyasztási cikkek biztonsági, minőségi és 

megbízhatósági szintjének növelése 
érdekében az információcserére és gyors 

beavatkozást igénylő helyzetekre a 

2001/95/EK irányelvben előírt és a 

765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel26 megerősített mechanizmusok 

– ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek 

– kiegészítésre szorulnak. 

__________________ __________________ 

25Az Európai Parlament és a Tanács 

2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) 

az általános termékbiztonságról (HL L 11., 

2002.1.15., 4. o.); 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) 

az általános termékbiztonságról (HL L 11., 

2002.1.15., 4. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

765/2008/EK rendelete a termékek 

forgalmazása tekintetében az akkreditálás 

és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 

2008.8.13., 30. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

765/2008/EK rendelete a termékek 

forgalmazása tekintetében az akkreditálás 

és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 

2008.8.13., 30. o.). 
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Módosítás  6 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendeletnek ki kell terjednie a 

mellékletben felsorolt uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó 

termékekre. A mellékletben felsorolt 

jogszabályoknak az élelmiszeren és 

takarmányon, emberi, illetve 

állatgyógyászati felhasználásra szánt 

gyógyszereken, élő növényeken és 

állatokon, emberi eredetű termékeken, 

valamint a növények és állatok 

reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó 

növényi és állati termékeken kívül minden 

egyéb előállított termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályt le kell fedniük. 

Ez biztosítja majd a termékekre vonatkozó 

piacfelügyelet egységes uniós szintű 

keretrendszerét. Ezért a termékekre 

vonatkozó számos uniós harmonizációs 

jogszabályt módosítani kell, különösen a 

765/2008/EK rendelet egyes 

rendelkezéseire történő hivatkozások 

eltávolítása céljából. Ha a jövőben új uniós 

harmonizációs jogszabály kerül 

elfogadásra, az elfogadott jogszabály 

határozza majd meg, hogy ez a rendelet 

vonatkozik-e rá. 

(5) E rendeletnek ki kell terjednie a 

mellékletben felsorolt uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó 

termékekre. A mellékletben felsorolt 

jogszabályoknak az élelmiszeren és 

takarmányon, emberi, illetve 

állatgyógyászati felhasználásra szánt 

gyógyszereken, élő növényeken és 

állatokon, emberi eredetű termékeken, 

valamint a növények és állatok 

reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó 

növényi és állati termékeken kívül minden 

egyéb előállított termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályt le kell fedniük. 

Ez biztosítja majd az e termékekre 

vonatkozó piacfelügyelet egységes uniós 

szintű keretrendszerét, és növelni fogja az 

Unió piacán forgalomba hozott termékek 

iránti fogyasztói bizalmat. Ezért a 

termékekre vonatkozó számos uniós 

harmonizációs jogszabályt módosítani kell, 

különösen a 765/2008/EK rendelet egyes 

rendelkezéseire történő hivatkozások 

eltávolítása céljából. Ha a jövőben új uniós 

harmonizációs jogszabály kerül 

elfogadásra, az elfogadott jogszabály 

határozza majd meg, hogy ez a rendelet 

vonatkozik-e rá. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A fogyasztók biztonsága jelentős 

mértékben a biztonsági követelményeket 

(7) A fogyasztók biztonsága jelentős 

mértékben a biztonsági követelményeket 
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előíró, termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok aktív 

érvényesítésén múlik. Ennek megfelelően a 

végrehajtási intézkedések erősítésére van 

szükség. Ezeket az intézkedéseket 

folyamatosan fejleszteni, a 

hatékonyságukat pedig növelni kell annak 

érdekében, hogy a globális piacból és az 

egyre összetettebb ellátási láncokból 

fakadó aktuális kihívásoknak 

megfeleljenek. 

előíró, termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok aktív 

érvényesítésén múlik. Ennek megfelelően a 

végrehajtási intézkedések erősítésére van 

szükség, többek között az Unión belüli 

végfelhasználóknak az interneten 

eladásra kínált termékeket illetően is. 

Ezeket az intézkedéseket folyamatosan 

fejleszteni, a hatékonyságukat pedig 

növelni kell annak érdekében, hogy a 

globális piacból és az egyre összetettebb 

ellátási láncból fakadó aktuális 

kihívásoknak megfeleljenek. 

 

Módosítás  8 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának a tagállamok 

hatáskörébe kell tartoznia, és ezek 

piacfelügyeleti hatóságaitól kell 

megkövetelni, hogy biztosítsák a 

jogszabályok maradéktalan teljesítését. A 

tagállamoknak tehát szisztematikus 

megközelítést kell alkalmazniuk a 

piacfelügyeleti és más területeken zajló 

végrehajtási tevékenységek 

hatékonyságának biztosítása érdekében. 

(9) Az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának a tagállamok 

hatáskörébe kell tartoznia, és ezek 

piacfelügyeleti hatóságaitól kell 

megkövetelni, hogy biztosítsák a 

jogszabályok maradéktalan teljesítését. A 

tagállamoknak tehát harmonizált, 

szisztematikus megközelítést kell 

alkalmazniuk a piacfelügyeleti és más 

területeken zajló végrehajtási 

tevékenységek hatékonyságának 

biztosítása érdekében. A tagállamoknak e 

tekintetben ellenőrizniük kell nemzeti 

piacfelügyeleti hatóságaikat annak 

biztosítása érdekében, hogy azok 

megfeleljenek az e rendeletben 

meghatározott követelményeknek. 

 

Módosítás  9 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Annak érdekében, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok segítséget 

kapjanak e rendelet egységes 

alkalmazásának biztosításában, valamint 

értékelni lehessen, hogy megfelelnek-e e 

rendelet követelményeinek, hatékony 

szakértői értékelési rendszert kell 

kialakítani. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az e-kereskedelem fejlődése 

nagyrészt az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást – általában 

platformokon és díjazás ellenében – nyújtó 

szolgáltatók elterjedésének köszönhető, 

amelyek harmadik személy által létrehozott 

tartalmat tárolva kínálnak közvetítői 

szolgáltatásokat anélkül, hogy bármiféle 

ellenőrzést gyakorolnának e tartalom felett, 

azaz nem valamely gazdasági szereplő 

javára járnak el. A szolgáltatásaikon 

keresztül kínált nem megfelelő 

termékekkel kapcsolatos tartalmak 

eltávolítása vagy, ha ez nem megoldható, a 

nem megfelelő termékhez való hozzáférés 

letiltása nem érintheti a 2000/31/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben 

meghatározott szabályokat55. Nem 

állapítható meg különösen a 

szolgáltatókat terhelő olyan általános 

kötelezettség, amely szerint az általuk 

továbbított vagy tárolt információkat 

nyomon kellene követniük, és olyan 

általános kötelezettség sem állapítható 

meg, amely szerint jogellenes 

tevékenységre utaló tényeket vagy 

körülményeket kellene kivizsgálniuk. 

Ezen túlmenően a tárhelyszolgáltatókat 

nem lehet felelősségre vonni egészen 

(13) Az e-kereskedelem fejlődése 

nagyrészt az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatást – általában 

platformokon és díjazás ellenében – nyújtó 

szolgáltatók elterjedésének köszönhető, 

amelyek harmadik személy által létrehozott 

tartalmat tárolva kínálnak közvetítői 

szolgáltatásokat anélkül, hogy bármiféle 

ellenőrzést gyakorolnának e tartalom felett, 

azaz nem valamely gazdasági szereplő 

javára járnak el. A szolgáltatásaikon 

keresztül kínált nem megfelelő 

termékekkel kapcsolatos tartalmak 

eltávolítása, vagy ha ez nem megoldható, a 

nem megfelelő termékekhez való 

hozzáférés letiltása nem érintheti a 

2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben55 meghatározott szabályokat, 

ugyanakkor figyelembe kell venni az 

illegális online tartalom hatékony 

kezelésére irányuló intézkedésekről szóló, 

2018. március 1-jei (EU) 2018/334 

bizottsági ajánlást is. 
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addig, ameddig ténylegesen tudomást nem 

szereztek a jogellenes tevékenységről vagy 

információról, illetve ameddig nincsenek 

tudatában azoknak a tényeknek vagy 

körülményeknek, amelyekből 

nyilvánvalóvá válik, hogy jogellenes 

tevékenységről vagy információról van 

szó. 

__________________ __________________ 

55 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(Elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.). 

55 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(Elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.). 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Ez a rendelet nem foglalkozik a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 

védelmével, ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni, hogy a hamisított termékek 

gyakran nem felelnek meg az uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek, súlyos 

veszélyt jelentenek a végfelhasználók 

egészségére és biztonságára, torzítják a 

versenyt, veszélyeztetik a közérdeket és 

más jogellenes tevékenységeket 

támogatnak. A tagállamoknak ezért – a 

608/2013/EU rendelet értelmében – 

továbbra is hatékony intézkedéseket kell 

hozniuk annak érdekében, hogy 

megakadályozzák a hamisított 

termékeknek az Unió piacára való 

belépését. A hatékonyság érdekében 

lehetővé kell tenni a vámhatóságok 

számára, hogy felhasználják a 

szellemitulajdon-jogokat sértő 

termékekkel kapcsolatos kockázatokra 

vonatkozó szakértelmüket és releváns 
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információkat, többek között az uniós 

piacra belépő termékek e rendelet alapján 

történő hatékony piacfelügyelete céljából. 

 

Módosítás  12 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A méltányosabb egységes piacnak 

minden gazdasági szereplő számára 

biztosítania kell az egyenlő 

versenyfeltételeket, valamint a 

tisztességtelen versennyel szembeni 

védelmet. Ennek érdekében a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának 

megerősítésére van szükség. A gyártók és a 

piacfelügyeleti hatóságok között kialakuló 

jó együttműködés kiemelten fontos, mivel 

lehetővé teszi a termékekhez kapcsolódó 

azonnali beavatkozások és korrekciós 

tevékenységek megtételét. Fontos, hogy 

annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok a termék uniós harmonizációs 

jogszabályoknak való megfelelésére 

vonatkozó kérdéseiket intézni tudják 

valakihez, lennie kell az Unióban 

letelepedett kapcsolattartó személynek. A 

termékmegfelelési információk 

nyújtásáért felelős személynek a 

gyártónak, az importőrnek vagy más, a 

gyártó által e célra kijelölt személynek, 

például egy másik gazdasági szerepelőnek, 

kell lennie. A termékmegfelelési 

információkért felelős, Unióban 

letelepedett személy kiemelt szerepet 

játszik abban, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok rendelkezésére álljon egy 

Unión belüli kapcsolattartó, és – az Unión 

belüli fogyasztók, munkavállalók és 

vállalkozások érdekében – a termékek 

uniós harmonizációs jogszabályoknak 

való megfelelését biztosító egyedi 

feladatok időben el legyenek látva. E 

rendelet termékmegfelelési információkért 

(14) A méltányosabb egységes piacnak 

minden gazdasági szereplő számára 

biztosítania kell az egyenlő 

versenyfeltételeket, valamint a 

tisztességtelen versennyel szembeni 

védelmet. Ennek érdekében a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának 

megerősítésére van szükség. A gyártók és a 

piacfelügyeleti hatóságok között kialakuló 

jó együttműködés kiemelten fontos, mivel 

lehetővé teszi a termékekhez kapcsolódó 

azonnali beavatkozások és korrekciós 

tevékenységek megtételét. Fontos, hogy 

annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok a termék uniós harmonizációs 

jogszabályoknak való megfelelésére 

vonatkozó kérdéseiket intézni tudják 

valakihez, lennie kell egy, az Unióban 

letelepedett olyan referenciaszemélynek, 

aki a meg nem felelések orvoslására 

intézkedéseket hozhat. E 

referenciaszemélynek a gyártónak, az 

importőrnek – amennyiben a gyártó nem 

az Unióban letelepedett – vagy a gyártó 

által e célra kijelölt meghatalmazott 

képviselőnek kell lennie. 
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felelős az Unióban letelepedett személy 

kijelölést előíró rendelkezéseit nem kell 

alkalmazni akkor, ha a termékekre 

vonatkozó bizonyos jogi eszközök ezzel 

megegyező hatású különös 

követelményeket határoznak meg, 

nevezetesen az 1223/2009/EK rendelet 4. 

cikke, az (EU) 2017/745 rendelet 15. cikke 

és az (EU) 2017/746 rendelet 15. cikke. 

 

Módosítás  13 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az e-kereskedelem fejlődése 

bizonyos kihívásokat támaszt a 

piacfelügyeleti hatóságokkal szemben az 

online értékesített termékek 

megfelelőségének biztosítása, illetve az 

uniós harmonizációs jogszabályok 

hatékony érvényesítése tekintetében. 

Egyre nő azon gazdasági szereplők száma, 

akik elektronikus eszközök útján 

közvetlenül kínálnak termékeket a 

fogyasztóknak. Ezért a referenciaszemély 

szerepe létfontosságú, hiszen biztosítja, 

hogy a piacfelügyeleti hatóságok 

rendelkezésére álljon egy Unióban 

letelepedett kapcsolattartó, és hogy időben 

végre lehessen hajtani adott feladatokat 

annak érdekében, hogy a termékek 

megfeleljenek az uniós harmonizációs 

jogszabályokban előírt követelményeknek, 

ami az Unión belüli fogyasztók, 

munkavállalók és vállalkozások javát 

szolgálja. A jelenlegi hiányosság 

megszüntetése céljából, illetve annak 

biztosítására, hogy mindig álljon 

rendelkezésre a termékre vonatkozóan 

egy, az Unióban letelepedett 

referenciaszemély, az Unión kívül 

letelepedett gyártónak – amennyiben 

nincs importőr – ki kell jelölnie egy 

meghatalmazott képviselőt, akit a 

referenciaszemély kötelezettségei 
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terhelnek a piacfelügyeleti hatóságokkal 

szemben. 

 

Módosítás  14 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14b) A referenciaszemély kötelezettségei 

nem érinthetik a gyártóra, az importőrre 

és a meghatalmazott képviselőre a 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok értelmében háruló meglévő 

kötelezettségeket és felelősségeket. E 

rendeletnek az Unióban letelepedett 

referenciaszemély meglétét előíró 

rendelkezéseit nem kell alkalmazni akkor, 

ha a termékekre vonatkozó bizonyos jogi 

eszközök ezzel megegyező hatású különös 

követelményeket határoznak meg, 

nevezetesen az 1223/2009/EK rendelet 

4. cikke, az (EU) 2017/745 rendelet 

15. cikke és az (EU) 2017/746 rendelet 

15. cikke. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A tagállamoknak akár az (EU) [be 

kell illeszteni a kölcsönös elismerésről 

szóló új rendeletre történő hivatkozást] 

rendeletnek megfelelően létrehozott 

termékügyi kapcsolattartó pontokon 

keresztül a vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályokkal kapcsolatosan nyújtott 

tájékoztatással56, vagy a megfelelőséghez 

kapcsolódó partnerségi megállapodások 

keretében a piacfelügyeleti hatóságok 

által a vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok tekintetében adott 

iránymutatással kell a gazdasági 

(15) A tagállamoknak az (EU) [be kell 

illeszteni a kölcsönös elismerésről szóló új 

rendeletre történő hivatkozást]56 

rendeletnek megfelelően létrehozott 

termékügyi kapcsolattartó pontokon 

keresztül a vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályokkal kapcsolatosan nyújtott 

tájékoztatással kell a gazdasági szereplőket 

segíteniük. A piacfelügyeleti hatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy az 

érdekelt felekkel már meglévő 

együttműködéseikre építsenek, és – egy 

földrajzi területen belül található 
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szereplőket segíteniük. A piacfelügyeleti 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy az érdekelt felekkel már meglévő 

együttműködéseikre építsenek, és – egy 

földrajzi területen belül és 

termékkategóriákra vonatkozóan – az 

előírásoknak való megfelelés támogatása 

és a meg nem felelés feltárása érdekében az 

érdekeltekkel egyetértési megállapodásokat 

kössenek. 

termékkategóriákra vonatkozóan, beleértve 

az elektronikus úton kínált termékeket is – 

a tudatosság növelése, tanácsok és 

útmutatás szolgáltatása, az önkéntes 

intézkedések előmozdítása, az 

előírásoknak való megfelelés támogatása 

vagy a meg nem felelés feltárása érdekében 

az érdekeltekkel egyetértési 

megállapodásokat kössenek. 

__________________ __________________ 

56 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) […] rendelete a [...] (HL L [...], [...], 

[...] o.) 

56 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) […] rendelete [...] (HL L [...], [...], 

[...] o.) 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az e-kereskedelem fejlődése 

bizonyos kihívásokat támaszt a 

végfelhasználók egészségének és 

biztonságának a nem megfelelő 

termékekkel szembeni védelmét illetően. A 

tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell az 

online úton értékesített termékekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységeik 

hatékony megszervezését. Az ilyen 

termékekkel kapcsolatos tevékenységeket 

proaktív és reaktív módon kell 

végrehajtani, és ennek során figyelembe 

kell venni a különböző 

információforrásokat, például a nem 

élelmiszer jellegű termékek riasztási 

rendszerét (RAPEX), a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) globális termékvisszahívási 

portálját, a fogyasztói panaszokat, 

valamint a más hatóságoktól, a gazdasági 

szereplőktől vagy a médiából érkező 

információkat. 
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Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16b) Az interneten eladásra kínált 

termékek piacfelügyeletének ellátása 

során a piacfelügyeleti hatóságok számos 

nehézséggel néznek szembe, úgymint az 

interneten eladásra kínált termékek 

eredetének és a velük kapcsolatban 

felelősséget viselő gazdasági szereplők 

kilétének meghatározása, a 

kockázatértékelés vagy a biztonsági 

vizsgálatok lefolytatása a termékekhez 

való fizikai hozzáférés hiánya esetén. A 

Bizottság a meglévő közös tapasztalatok és 

hatékonyabb gyakorlatok alapján az 

online úton értékesített termékek 

piacának felügyeletéről szóló tájékoztatást 

(2017/C 250/01) tett közzé, amelynek célja 

a termékekre vonatkozó európai uniós 

jogszabályok jobb megértésének, valamint 

egységesebb és következetesebb 

alkalmazásának elősegítése az online úton 

értékesített termékek vonatkozásában. Az 

e rendelet által bevezetett, az online úton 

értékesített termékek piacfelügyeletének 

megszervezésére vonatkozó kötelező 

követelmények mellett kívánatos, hogy a 

tagállamok e tájékoztatást kiegészítő 

iránymutatásként és a helyes gyakorlati 

megoldások hivatkozási alapjaként 

használják a piacfelügyelet, valamint a 

vállalkozásokkal és a fogyasztókkal 

folytatott kommunikáció területén. 

 

Módosítás  18 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16c) Különös figyelmet kell fordítani a 

dolgok internetének (IoT) terjedésére és a 
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mesterséges intelligencia (AI) alapú 

eszközök egyre növekvő számára, 

figyelembe véve, hogy a fogyasztók egyre 

nagyobb mértékben használnak 

csatlakoztatott eszközöket mindennapi 

életük során. Az Unió szabályozási 

keretének ki kell terjednie az ilyen 

eszközök jelentette aktuális biztonsági 

veszélyekre, mivel ezek feltörhetők, és 

ezért a távoli elérésből eredő új kockázatot 

jelentenek. A dolgok internete és a 

mesterséges intelligencia területén mind a 

termékek biztonsága, mind pedig azok 

védelme kulcsfontosságú felhasználóik 

biztonságának garantálása szempontjából. 

Ebben a tekintetben e rendeletnek teljes 

mértékben összhangban kell lennie az 

Európai Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökségről szóló rendelettel [2017/0225 

(COD)] és „A mesterséges intelligencia 

Európa szolgálatában” című 

közleménnyel (COM(2018)0237). 

 

Módosítás  19 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16d) A digitális technológiák állandó 

fejlődésének korszakában olyan új, piaci 

alapú megoldásokat kell találni, amelyek 

hozzájárulhatnak az Unión belüli 

hatékony piacfelügyelethez. Ebben az 

összefüggésben a tagállamokat és a 

Bizottságot ösztönözni kell, hogy 

mérlegeljék a blokklánc-technológiában 

rejlő lehetőségeket, illetve a 

termékcímkézésre vonatkozó olyan új 

szabályokat, amelyek felválthatják a 

hagyományos címkézési módszereket, és 

megkönnyíthetik a piacfelügyeleti 

hatóságok munkáját, könnyen 

hozzáférhető és strukturált információkat 

biztosítva a termékről elektronikus úton. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok helyes 

alkalmazásának biztosításához alapos és 

hatékony piacfelügyeleti tevékenységre 

van szükség. Tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzések a gazdasági szereplők 

számára terhet jelenthetnek, a 

piacfelügyeleti hatóságoknak e szereplők 

érdekeit figyelembe véve és az említett 

terheket a hatékony és eredményes 

ellenőrzés elvégzéséhez még szükséges 

szintre korlátozva kell az ellenőrzési 

tevékenységüket megszervezniük és 

végrehajtaniuk. Ezenkívül a tagállamok 

illetékes hatóságainak a piacfelügyeleti 

tevékenységük elvégzésekor azonos szintű 

gondossággal kell eljárniuk, függetlenül 

attól, hogy az adott termék meg nem 

felelése a tagállam területére korlátozódik-

e vagy valószínűleg hatással van valamely 

másik tagállam piacára is. 

(18) A termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok helyes 

alkalmazásának biztosításához alapos és 

hatékony piacfelügyeleti tevékenységre 

van szükség. Tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzések a gazdasági szereplők 

számára terhet jelenthetnek, a 

piacfelügyeleti hatóságoknak e szereplők 

érdekeit figyelembe véve és az említett 

terheket a hatékony és eredményes 

ellenőrzés elvégzéséhez szükséges szintre 

korlátozva kell az ellenőrzési 

tevékenységüket megszervezniük és 

végrehajtaniuk. Ezenkívül a tagállamok 

illetékes hatóságainak a piacfelügyeleti 

tevékenységük elvégzésekor azonos szintű 

gondossággal kell eljárniuk, függetlenül 

attól, hogy az adott termék meg nem 

felelése a tagállam területére korlátozódik-

e vagy valószínűleg hatással van valamely 

másik tagállam piacára is. Valamely 

termék ismert vagy újonnan felmerülő 

kockázata esetén a piacfelügyeleti 

hatóságok által elvégzett ellenőrzések 

tekintetében egységes feltételeket kell 

meghatározni. 

 

 

Módosítás  21 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A 765/2008/EK rendelet 

rendelkezéseit nemzeti szinten már számos 

különböző és egyedi formában 

végrehajtották. Eltérések figyelhetők meg 

nem csupán a hatáskörök piacfelügyeleti 
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hatóságok közötti megosztása, hanem a 

nemzeti szintű belső koordinációs 

mechanizmusok, a piacfelügyeletre 

fordított pénzügyi erőforrások szintje, a 

piacfelügyeleti stratégiák és 

megközelítések, valamint a nem megfelelő 

termékekre és a jogsértés esetén 

kiszabható bírságok mértékére vonatkozó 

hatáskörök tekintetében is, ami az uniós 

harmonizációs jogszabályok 

összehangolatlan végrehajtását 

eredményezi. Ez az összehangolatlanság 

ahhoz vezet, hogy a piacfelügyelet egyes 

tagállamokban szigorúbb, mint 

másokban, és a visszatartó erő 

gyengülését, egyes tagállamokban a 

vállalkozások közötti egyenlőtlen 

versenyfeltételeket, Unió-szerte pedig a 

termékbiztonság szintjében mutatkozó 

esetleges eltéréseket eredményezhet. 

 

Módosítás  22 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) E rendelet alkalmazása során a 

hatáskörök végrehajtásának és 

gyakorlásának arányosnak és 

megfelelőnek kell lennie a meg nem 

felelés jellege, valamint a meg nem felelés 

révén az uniós harmonizációs 

jogszabályok által védett közérdeket érő 

tényleges vagy lehetséges sérelem 

szempontjából. A piacfelügyeleti 

hatóságoknak az esethez kapcsolódó 

minden tényt és körülményt figyelembe 

kell venniük, és azokat az intézkedéseket 

kell választaniuk, amelyek a meg nem 

felelés kezelése céljából a 

legmegfelelőbbek és feltétlenül 

szükségesek. Ezeknek az intézkedéseknek 

arányosnak, hatékonynak és visszatartó 

erejűnek kell lenniük. 
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Módosítás  23 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) E rendelet nem érinti a tagállamok 

azon jogát, hogy az általuk megfelelőnek 

tekintett végrehajtási rendszert szabadon 

megválasszák. A tagállamok szabadon 

eldönthetik, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságaik saját hatáskörben eljárva 

végezhetik-e a vizsgálatokat és a 

végrehajtást, vagy az illetékes 

bíróságokhoz fordulva gyakorolhatják e 

hatáskört. 

(20) E rendelet alkalmazása során a 

hatáskörök végrehajtásának és 

gyakorlásának az egyéb uniós és nemzeti 

jogszabályoknak is meg kell felelnie, 

beleértve az alkalmazandó eljárási 

biztosítékokat és az alapvető jogokra 

vonatkozó elveket, és az nem érintheti a 

tagállamok azon jogát, hogy az általuk 

megfelelőnek tekintett végrehajtási 

rendszert szabadon megválasszák. A 

tagállamok továbbra is szabadon 

rendelkezhetnek a nemzeti jogban a 

hatáskörök gyakorlására vonatkozó 

feltételekről és korlátozásokról, az uniós 

joggal összhangban. A tagállamok 

szabadon eldönthetik, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságaik saját 

hatáskörben eljárva végezhetik-e a 

vizsgálatokat és a végrehajtást, illetve más 

illetékes közigazgatási szerveket igénybe 

véve vagy az illetékes bíróságokhoz 

fordulva gyakorolhatják e hatáskört. 

 

Módosítás  24 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Biztosítani kell a piacfelügyeleti 

hatóságok hozzáférését a vizsgálat 

tárgyához kapcsolódó minden 

bizonyítékhoz, információhoz és adathoz, 

amely szükséges annak megállapításához, 

hogy az alkalmazandó uniós harmonizációs 

jogszabályokat megsértették-e, és 

különösen, amely szükséges a felelős 

gazdasági szereplő azonosításához, 

függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a 

bizonyítékkal, információval vagy adattal, 

(22) Biztosítani kell a piacfelügyeleti 

hatóságok hozzáférését a vizsgálat 

tárgyához kapcsolódó minden 

bizonyítékhoz, adathoz, műszaki leíráshoz 

és egyéb információhoz, amely szükséges 

annak megállapításához, hogy az 

alkalmazandó uniós harmonizációs 

jogszabályokat megsértették-e, és 

különösen, amely szükséges a felelős 

gazdasági szereplő azonosításához, 

függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a 
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és hogy az hol és milyen formában 

található meg. A piacfelügyeleti 

hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 

minden szükséges bizonyíték, adat és 

információ benyújtását előírják a digitális 

értékláncban elhelyezkedő harmadik felek 

számára. 

bizonyítékkal, információval vagy adattal, 

és hogy az hol és milyen formában 

található meg. A piacfelügyeleti 

hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 

minden szükséges bizonyíték, adat és 

információ benyújtását előírják a digitális 

értékláncban elhelyezkedő harmadik felek 

számára. 

 

Módosítás  25 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A piacfelügyeleti hatóságokat fel 

kell jogosítani arra, hogy az érintett 

gazdasági szereplő bármely képviselőjétől 

vagy munkatársától a helyszíni ellenőrzés 

tárgyához kapcsolódó magyarázat 

megadását vagy tények ismertetését, 

információ vagy dokumentum átadását 

kérjék, valamint a képviselő vagy 

munkatárs által adott választ rögzítsék. 

(24) A piacfelügyeleti hatóságokat fel 

kell jogosítani arra, hogy egy gazdasági 

szereplő képviselőjétől, illetve az érintett 

gazdasági szereplő illetékes munkatársától 

a helyszíni ellenőrzés tárgyához 

kapcsolódó magyarázat megadását vagy 

tények ismertetését, információ vagy 

dokumentum átadását kérjék, valamint a 

képviselő vagy munkatárs által adott 

választ rögzítsék. 

 

Módosítás  26 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A piacfelügyeleti hatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

ellenőrizzék, hogy a forgalmazott 

termékek megfelelnek-e az uniós 

harmonizációs jogszabályoknak, és hogy a 

meg nem felelésről bizonyítékot 

szerezzenek. Ennek megfelelően a 

hatáskörüknek ki kell terjednie 

tesztvásárlások elvégzésére, és ha a 

bizonyíték más módon nem szerezhető be, 

a termékek álnéven történő 

megvásárlására. 

(25) A piacfelügyeleti hatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

ellenőrizzék, hogy a forgalomba hozandó 

termékek megfelelnek-e az uniós 

harmonizációs jogszabályoknak, illetve 

azokat megvizsgálják és visszafejtésnek 

vessék alá, hogy a meg nem felelésről 

bizonyítékot szerezzenek. Ennek 

megfelelően a hatáskörüknek ki kell 

terjednie tesztvásárlások elvégzésére, és ha 

a bizonyíték más módon nem szerezhető 

be, a termékek álnéven történő 
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megvásárlására. 

 

Módosítás  27 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A piacfelügyeleti hatóságok 

számára – különösen a digitális 

környezetben – lehetővé kell tenni, hogy a 

meg nem felelést gyorsan és eredményesen 

megszüntessék, főként, ha a terméket 

értékesítő gazdasági szereplő elfedi a 

személyazonosságát, vagy a 

jogérvényesítés kikerülése érdekében az 

Unión belül vagy egy harmadik országba 

áttelepül. A piacfelügyeleti hatóságok 

számára lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy azokban az esetekben, amikor a meg 

nem felelés következtében a 

végfelhasználókat súlyos vagy 

helyrehozhatatlan kár érheti, és a kár 

megelőzésére vagy mérséklésére más 

eszköz nem áll rendelkezésre, ideiglenes 

intézkedéseket hozzanak meg, beleértve, 

szükség esetén, egy weboldal, szolgáltatás, 

fiók vagy egy teljes doménnév, határozott 

időtartamra történő felfüggesztését a 

2000/31/EK irányelvben meghatározott 

elvekkel összehangban. Ezenkívül a 

piacfelügyeleti hatóságok hatáskörének ki 

kell terjednie arra, hogy lezárjanak vagy 

egy harmadik fél szolgáltatóval 

lezárassanak egy webhelyet, szolgáltatást 

vagy fiókot vagy ezek egy részét, vagy 

töröljenek egy teljes doménnevet. 

(26) A piacfelügyeleti hatóságok 

számára – különösen a digitális 

környezetben – lehetővé kell tenni, hogy a 

meg nem felelést gyorsan és eredményesen 

megszüntessék, főként, ha a terméket 

értékesítő gazdasági szereplő elfedi a 

személyazonosságát, vagy a 

jogérvényesítés kikerülése érdekében az 

Unión belül vagy egy harmadik országba 

áttelepül. A piacfelügyeleti hatóságok 

számára lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy intézkedéseket hozzanak azokban az 

esetekben, amikor a meg nem felelés 

következtében a végfelhasználókat súlyos 

vagy helyrehozhatatlan kár érheti, 

amennyiben ezen intézkedések indokoltak 

és arányosak, és a kár megelőzésére vagy 

mérséklésére más eszköz nem áll 

rendelkezésre, beleértve szükség esetén 

egy weboldal, szolgáltatás, fiók vagy egy 

teljes doménnév határozott időtartamra 

történő felfüggesztését a 2000/31/EK 

irányelvben meghatározott elvekkel 

összehangban. Ezenkívül a piacfelügyeleti 

hatóságok hatáskörének ki kell terjednie 

arra, hogy lezárjanak vagy egy harmadik 

fél szolgáltatóval lezárassanak egy 

webhelyet, szolgáltatást vagy fiókot vagy 

ezek egy részét, vagy töröljenek egy teljes 

doménnevet. 

 

Módosítás  28 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A piacfelügyeleti hatóságok a 

gazdasági szereplők, a végfelhasználók és 

a lakosság érdekében járnak el, azzal céllal, 

hogy biztosítsák a termékekre vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok által 

meghatározott közérdekek – megfelelő 

végrehajtási intézkedések révén történő – 

következetes megőrzését és védelmét, 

valamint ezen jogszabályok teljes ellátási 

lánc vonatkozásában – a megfelelő 

ellenőrzések révén – történő betartását. 

Ebből következően a piacfelügyeleti 

hatóságok, az általuk megvalósított 

tevékenységek eredményessége és 

hatékonysága tekintetében elszámolással 

tartoznak a gazdasági szereplők, a 

végfelhasználók és a lakosság felé. 

Hozzáférést kell biztosítaniuk a 

tevékenységeik, többek között az 

ellenőrzések, megszervezésére és 

megvalósítására vonatkozó 

információkhoz, valamint rendszeresen 

közzé kell tenniük az elvégzett 

tevékenységekről és azok eredményeiről 

szóló tájékoztatást. A piacfelügyeleti 

hatóságokat, bizonyos feltételek fennállása 

esetén, fel kell jogosítani arra is, hogy az 

egyes gazdasági szereplőkről, az azokra 

irányuló piacfelügyeleti ellenőrzések 

eredményei alapján a megfelelőségre 

vonatkozóan nyilvántartott adatokat 

közzétegyenek vagy rendelkezésre 

bocsássanak. 

(27) A piacfelügyeleti hatóságok a 

gazdasági szereplők, a végfelhasználók és 

a lakosság érdekében járnak el, azzal céllal, 

hogy biztosítsák a termékekre vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok által 

meghatározott közérdekek – megfelelő 

végrehajtási intézkedések révén történő – 

következetes megőrzését és védelmét, 

valamint ezen jogszabályok teljes ellátási 

lánc vonatkozásában – a megfelelő 

ellenőrzések révén – történő betartását. 

Ebből következően a piacfelügyeleti 

hatóságok az általuk megvalósított 

tevékenységek eredményessége és 

hatékonysága tekintetében elszámolással 

tartoznak a gazdasági szereplők, a 

végfelhasználók és a lakosság felé. 

Hozzáférést kell biztosítaniuk a 

tevékenységeik, többek között az 

ellenőrzések megszervezésére és 

megvalósítására vonatkozó 

információkhoz, valamint rendszeresen 

közzé kell tenniük az elvégzett 

tevékenységekről és azok eredményeiről 

szóló tájékoztatást. A piacfelügyeleti 

hatóságokat bizonyos feltételek fennállása 

esetén fel kell jogosítani arra is, hogy az 

egyes gazdasági szereplőkről az azokra 

irányuló piacfelügyeleti ellenőrzések 

eredményei alapján a megfelelőségre 

vonatkozóan nyilvántartott adatokat 

közzétegyék vagy rendelkezésre bocsássák, 

ugyanakkor lehetőséget biztosítva a 

gazdasági szereplőknek arra, hogy az őket 

érintő információkkal kapcsolatban azok 

közzététele előtt észrevételeket tegyenek. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az Unióban a piacfelügyeleti (33) Az Unióban a piacfelügyelet 
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keretrendszerhez kapcsolódóan elvégzett 

vizsgálatok megbízhatóságának és 

következetességének biztosítása érdekében 

a Bizottságnak uniós vizsgálóhelyeket kell 

kijelölnie. Ezenkívül, a vizsgálati 

eredmények Unión belüli megosztását 

szolgáló átfogóbb információs rendszer 

kifejlesztésére van szükség, hogy uniós 

szinten elkerülhetők legyenek a felesleges 

párhuzamosságok és a következetesség 

nagyobb teret nyerjen. 

keretében, meghatározott termékek vagy 

termékek egy meghatározott kategóriája 

vagy csoportja vagy a termékek egy 

kategóriájához vagy csoportjához 

kapcsolódó meghatározott kockázatok 

tekintetében elvégzett vizsgálatok 

hatékonyságának és következetességének 

biztosítása érdekében a Bizottságnak uniós 

vizsgálóhelyeket kell kijelölnie. Ezenkívül 

a vizsgálati eredmények Unión belüli 

megosztását szolgáló átfogóbb információs 

rendszer kifejlesztésére van szükség, hogy 

elkerülhetők legyenek a felesleges 

párhuzamosságok és nagyobb 

következetesség érvényesüljön uniós 

szinten. 

Módosítás 30 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) A tagállamoktól meg kell követelni, 

hogy gondoskodjanak róla, hogy a 

megfelelő személyzethez és felszereléshez 

szükséges elegendő pénzügyi forrás mindig 

a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 

álljon. A hatékony piacfelügyeleti 

tevékenység erőforrásokat igényel, és az 

erőforrásokat folyamatosan és mindig az 

éppen aktuális végrehajtási igényeknek 

megfelelő szinten kell biztosítani. Az 

állami finanszírozást tehát díjak 

kiszabásával kell kiegészíteni, ami a nem 

megfelelőnek bizonyuló termékek 

vonatkozásában végzett piacfelügyeleti 

tevékenység kapcsán felmerült költségeket 

fedezi, kellően figyelembe véve az adott 

gazdasági szereplő jogszabályoknak való 

megfelelés terén tanúsított eddigi 

teljesítményét. 

(35) A tagállamoktól meg kell követelni, 

hogy gondoskodjanak róla, hogy a 

megfelelő személyzethez és felszereléshez 

szükséges elegendő pénzügyi forrás mindig 

a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 

álljon. A hatékony piacfelügyeleti 

tevékenység erőforrásokat igényel, és az 

erőforrásokat folyamatosan és mindig az 

éppen aktuális végrehajtási igényeknek 

megfelelő szinten kell biztosítani. 

Közigazgatási és automatikus ellenőrzések 

nem helyettesíthetik a fizikai 

ellenőrzéseket, amelyek azt biztosítják, 

hogy egy adott termék lényegileg 

megfeleljen a vonatkozó uniós 

jogszabályoknak. Az állami finanszírozást 

tehát díjak kiszabásával kell kiegészíteni, 

ami a nem megfelelőnek bizonyuló 

termékek vonatkozásában végzett 

piacfelügyeleti tevékenység kapcsán 

felmerült költségeket fedezi, kellően 

figyelembe véve az adott gazdasági 

szereplő jogszabályoknak való megfelelés 

terén tanúsított eddigi teljesítményét. 
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Módosítás  31 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) A nem biztonságos vagy nem 

megfelelő termékek uniós piacon történő 

forgalomba hozatala leghatékonyabban e 

termékeknek a szabad forgalomba 

bocsátását megelőzően történő 

felderítésével akadályozható meg. A 

vámhatóságok, mint az Unió vámterületére 

belépő termékek ellenőrzéséért felelős 

hatóságok, teljes rálátással bírnak a külső 

határokon keresztül zajló kereskedelmi 

forgalomra, így elő kell írni számukra, 

hogy a kockázatértékelésen alapuló 

megfelelő ellenőrzéseket végezzenek el, 

hozzájárulva ezzel a piac biztonságának 

növeléséhez. A termékekre vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok 

egységes végrehajtása csak a 

piacfelügyelet és a vámhatóságok közötti 

rendszerszerű együttműködés és 

információcsere útján valósítható meg. 

Ezeknek a hatóságoknak jó előre meg kell 

kapniuk a piacfelügyeleti hatóságoktól 

minden szükséges információt a nem 

megfelelő termékek vagy azon gazdasági 

szereplők tekintetében, amelyek esetében 

nagyobb a meg nem felelés veszélye. 

Amennyiben az adott információ az uniós 

harmonizációs jogszabályok végrehajtása 

szempontjából releváns, a 

vámhatóságoknak viszont időben 

tájékoztatniuk kell a piacfelügyeleti 

hatóságokat a termékek szabad forgalomba 

bocsátás alá vonásáról és az ellenőrzések 

eredményeiről. Ezenkívül, ha a Bizottság 

tudomást szerez arról, hogy valamely 

behozott termék súlyos veszélyt jelent, a 

megfelelésre és a végrehajtásra vonatkozó 

– az Unióba irányuló első belépési 

pontokon megvalósuló – összehangolt és 

hatékonyabb ellenőrzések biztosítása 

érdekében tájékoztatnia kell a tagállamokat 

az adott kockázatokról. 

(38) A nem biztonságos vagy nem 

megfelelő termékek uniós piacon történő 

forgalomba hozatala leghatékonyabban e 

termékeknek a szabad forgalomba 

bocsátását megelőzően történő 

felderítésével akadályozható meg. A 

vámhatóságok mint az Unió vámterületére 

belépő termékek ellenőrzéséért felelős 

hatóságok teljes rálátással bírnak a külső 

határokon keresztül zajló kereskedelmi 

forgalomra, így elő kell írni számukra, 

hogy kockázatértékelésen alapuló 

megfelelő ellenőrzéseket végezzenek el, 

hozzájárulva ezzel a piac biztonságának 

növeléséhez, ami biztosítja a közérdek 

magas szintű védelmét. A termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok egységes végrehajtása csak a 

piacfelügyelet és a vámhatóságok közötti 

rendszerszerű együttműködés és 

információcsere útján valósítható meg. 

Ezeknek a hatóságoknak jó előre meg kell 

kapniuk a piacfelügyeleti hatóságoktól 

minden szükséges információt a nem 

megfelelő termékek vagy azon gazdasági 

szereplők tekintetében, amelyek esetében 

nagyobb a meg nem felelés veszélye. 

Másrészről, amennyiben az adott 

információ a termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok végrehajtása 

szempontjából releváns, a 

vámhatóságoknak időben tájékoztatniuk 

kell a piacfelügyeleti hatóságokat a 

termékek szabad forgalomba hozataláról 

és az ellenőrzések eredményeiről. 

Ezenkívül, ha a Bizottság tudomást szerez 

arról, hogy valamely behozott termék 

súlyos kockázatot jelent, a megfelelésre és 

a végrehajtásra vonatkozó – az Unióba 

irányuló első belépési pontokon 

megvalósuló – összehangolt és 

hatékonyabb ellenőrzések biztosítása 
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érdekében tájékoztatnia kell a tagállamokat 

az adott kockázatokról. 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38a) A Bizottságnak nyomon kell 

követnie a vámhatóságok teljesítményét, 

és meg kell szüntetnie az olyan 

teljesítménybeli hiányosságokat, amelyek 

gyengíthetik a jogszabályoknak megfelelő 

uniós termelők versenyesélyeit az áruikat 

az EU-ba exportáló harmadik országbeli 

termelőkkel szemben. A Bizottságnak 

ezenfelül azt a gyakorlatot is meg kell 

szüntetnie, hogy harmadik országbeli 

exportőrök olyan helyeket választanak ki 

áruik Unióba történő beléptetésére, ahol 

kevésbé szigorúak vagy kevésbé 

rendszeresek az ellenőrzések. 

 

Módosítás  33 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) A vám- és piacfelügyeleti 

hatóságok, az Unió vámterületére belépő 

termékek ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatai ellátásában történő támogatása 

érdekében, az engedélyezett gazdálkodó 

státusával kapcsolatos információk és a 

termékbiztonság tekintetében a 

megfelelőségére vonatkozóan 

nyilvántartott adatok megosztását szolgáló 

eljárásrend kialakításáig a 952/2013/EU 

rendelet 38. cikke (2) bekezdésében 

meghatározott engedélyezett gazdálkodók 

által szabad forgalomba bocsátásra 

bejelentett termékeket kedvezőbb 

bánásmódban kell részesíteni. E 

megközelítésnek lehetővé kell tennie a 

(39) A vám- és piacfelügyeleti 

hatóságoknak az Unió vámterületére 

belépő termékek ellenőrzésével 

kapcsolatos feladataik ellátásában történő 

támogatása érdekében az engedélyezett 

gazdálkodó státusával kapcsolatos 

információk és ezen gazdálkodók uniós 

harmonizációs jogszabályoknak való, 

illetve a termékbiztonsággal kapcsolatos 

megfelelésére vonatkozóan nyilvántartott 

adatok megosztását szolgáló eljárásrend 

kialakításáig a 952/2013/EU rendelet 38. 

cikke (2) bekezdésében meghatározott 

engedélyezett gazdálkodók által szabad 

forgalomba bocsátásra bejelentett 

termékeket kedvezőbb bánásmódban kell 
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terméke szabad forgalomba bocsátott 

termékek célzottabb, kockázatalapú 

ellenőrzését. 

részesíteni. E megközelítésnek lehetővé 

kell tennie a szabad forgalomba bocsátott 

termékek célzottabb, kockázatalapú 

ellenőrzését. 

 

Módosítás  34 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (40a) Hatékony, gyors és pontos 

információcserét kell kialakítani a 

tagállamok és a Bizottság között. A 

765/2008/EK rendelet számos eszközről 

rendelkezik – köztük a piacfelügyeleti 

információs és kommunikációs 

rendszerről (ICSMS) és a nem élelmiszer 

jellegű termékek uniós riasztási 

rendszeréről (RAPEX) –, amelyek 

lehetővé teszik az uniós piacfelügyeleti 

hatóságok közötti koordinációt. Ezeket az 

eszközöket az ICSMS-ből a RAPEX-be 

történő adatátvitelt biztosító felülettel 

együtt folyamatosan üzemeltetni kell, 

illetve tovább kell fejleszteni az általuk 

nyújtott valamennyi lehetőség kiaknázása, 

illetve a tagállamok és a Bizottság közötti 

fokozottabb együttműködés és 

információcsere elősegítése érdekében. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) E területen a piacfelügyeleti 

információs és kommunikációs rendszer 

(ICSMS) fenntartására és 

továbbfejlesztésére van szükség. A 

piacfelügyeleti információs és 

kommunikációs rendszert a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos 

(41) Ezzel összefüggésben a 

piacfelügyeleti információs és 

kommunikációs rendszert a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos 

információk gyűjtése céljából tovább kell 

fejleszteni és a Bizottság, az összekötő 

hivatalok és a piacfelügyeleti hatóságok, 
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információk gyűjtése céljából tovább kell 

fejleszteni és a Bizottság, az összekötő 

hivatalok és a piacfelügyeleti hatóságok, 

valamint – egy nyilvános felületen 

keresztül – a lakosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni. Ezenkívül ki kell 

fejleszteni egy, a nemzeti vámhatóságok és 

a piacfelügyeleti hatóságok közötti 

hatékony információcserét lehetővé tevő 

elektronikus felületet. 

valamint – egy nyilvános felületen 

keresztül – a lakosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni. Ezenkívül ki kell 

fejleszteni egy, a nemzeti vámhatóságok és 

a piacfelügyeleti hatóságok közötti 

hatékony információcserét lehetővé tevő 

elektronikus felületet. 

 

Módosítás  36 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) A Bizottságnak, a benne 

meghatározott célok mentén, el kell 

végeznie e rendelet értékelését. A 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodás 22. pontja59 szerint a 

hatékonyságra, eredményességre, 

relevanciára, koherenciára és hozzáadott 

értékre vonatkozó értékelés képezi a 

további intézkedési lehetőségek 

hatásvizsgálatainak alapját. 

(42) A Bizottságnak el kell végeznie e 

rendelet értékelését az abban 
meghatározott célok mentén, figyelembe 

véve az új technológiai, gazdasági, 

kereskedelmi és jogi fejleményeket, és 

különös figyelmet fordítva a dolgok 

internetén és a mesterséges intelligencián 

alapuló eszközökre, illetve az új, 

innovatív, piaci alapú megoldásokra. A 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodás 22. pontja59 szerint a 

hatékonyságra, eredményességre, 

relevanciára, koherenciára és hozzáadott 

értékre vonatkozó értékelés képezi a 

további intézkedési lehetőségek 

hatásvizsgálatainak alapját, ideértve e 

rendelet hatályának a nem harmonizált 

termékekre való kiterjesztését is. 

__________________ __________________ 

59 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 59 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

 

Módosítás  37 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) A nem megfelelő mértékű 

visszatartó hatás és az egyenlőtlen szintű 

védelem egyik fő oka az Unión belüli 

szankciók sokfélesége. A szankciók, 

többek közötti a pénzbírságok 

megállapítására vonatkozó szabályok 

tagállami hatáskörbe tartoznak, és ennek 

megfelelően ezeket nemzeti szintű 

jogszabályban kell meghatározni. Az 

Unión belüli egységes és hatékony 

visszatartó hatás elérése érdekében 

ugyanakkor a szankciók szintjének 

meghatározására vonatkozó közös 

kritériumok és irányelvek kialakítására van 

szükség. A hatékony, arányos és 

visszatartó hatású szankciók szintjének 

meghatározására irányuló uniós 

kritériumok kialakítása, különösen a 

gazdasági szereplők múltbéli magatartása, 

a piacfelügyeleti hatóságok vizsgálatai 

során tanúsított együttműködésük, 

valamint az okozott kár szintje 

vonatkozásában, kiemelten fontos a „forum 

shopping”-ra ösztönző gyenge pontok 

elkerülése szempontjából. 

(44) A nem megfelelő mértékű 

visszatartó hatás és az egyenlőtlen szintű 

védelem egyik fő oka az Unión belüli 

szankciók sokfélesége. A szankciók, 

többek között a pénzbírságok 

megállapítására vonatkozó szabályok 

tagállami hatáskörbe tartoznak, és ennek 

megfelelően ezeket nemzeti szintű 

jogszabályban kell meghatározni. Az 

Unión belüli egységes és hatékony 

visszatartó hatás elérése érdekében 

ugyanakkor a szankciók szintjének 

meghatározására vonatkozó közös 

kritériumok és irányelvek kialakítására van 

szükség. A hatékony, arányos és 

visszatartó hatású szankciók szintjének 

meghatározására irányuló uniós 

kritériumok kialakítása, különösen a 

gazdasági szereplők múltbeli magatartása –

 főként ha a termékmegfelelőség kapcsán 

az uniós szabályok ismételt megsértését 

állapítják meg –, a piacfelügyeleti 

hatóságok vizsgálatai során tanúsított 

együttműködésük, valamint az okozott kár 

szintje és súlyossága vonatkozásában, 

kiemelten fontos a „forum shopping”-ra 

ösztönző gyenge pontok elkerülése 

szempontjából. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (44a) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 

hatékony szakértői értékeléseket 

végezzenek az e rendelet értelmében 

folytatott tevékenységeik tekintetében, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el a szakértői 
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értékelések tervének meghatározására 

vonatkozóan, amely megállapítja a 

szakértői értékelő csoport összetételére 

vonatkozó kritériumokat, valamint a 

szakértői értékelés módszertanát, 

menetrendjét, gyakoriságát és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb feladatokat. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásnak megfelelően kerüljön 

sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

 

Módosítás  39 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és tekintettel van 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elvekre. Ennek 

megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogokat 

és elveket tiszteletben tartva kell 

értelmezni és alkalmazni. E rendelet célja 

különösen, hogy biztosítsa a 

fogyasztóvédelem, a vállalkozás 

szabadsága, a szólásszabadság és az 

információ szabadsága, a tulajdonhoz való 

jog és a személyes adatok védelme 

maradéktalan tiszteletben tartását, 

(47) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és tekintettel van 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert, illetve a tagállamok 

alkotmányos hagyományainak részét 

képező elvekre. Ennek megfelelően ezt a 

rendeletet a fenti jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és 

alkalmazni, ideértve a véleménynyilvánítás 

szabadságával, valamint a 

tömegtájékoztatás szabadságával és 

sokszínűségével kapcsolatos jogokat és 

elveket is. E rendelet célja különösen, hogy 

biztosítsa a fogyasztóvédelem, a 

vállalkozás szabadsága, a 

véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
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szabadsága, a tulajdonhoz való jog és a 

személyes adatok védelme maradéktalan 

tiszteletben tartását. 

 

Módosítás  40 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) E rendelet célja a piacfelügyelet 

megerősítése révén a belső piac 

működésének javítása annak biztosítása 

érdekében, hogy az uniós piacon csak 

olyan, megfelelő termékeket 

forgalmazzanak, amelyek megfelelnek a 

közérdek, úgymint az általában vett 

egészség és a biztonság, a munkahelyi 

egészség és biztonság, a fogyasztók 

védelme és a környezetvédelem, valamint 

a közbiztonság magas szintű védelmére 

vonatkozó követelményeknek. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet a megfelelőséggel kapcsolatos 

információra vonatkozó szabályokat és 

eljárásokat állapít meg egyes olyan 

termékek tekintetében, amelyek az e 

termékek kereskedelmi feltételeit 

harmonizáló uniós jogi aktusok hatálya alá 

tartoznak. Létrehozza a gazdasági 

szereplőkkel e termékekhez kapcsolódóan 

kialakítandó együttműködés 

keretrendszerét. 

Emellett a megfelelőséggel kapcsolatos 

információra vonatkozó szabályokat és 

eljárásokat állapít meg egyes olyan 

termékek tekintetében, amelyek az e 

termékek kereskedelmi feltételeit 

harmonizáló uniós jogi aktusok hatálya alá 

tartoznak. Létrehozza a gazdasági 

szereplőkkel e termékekhez kapcsolódóan 

kialakítandó együttműködés 

keretrendszerét. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Megteremti az e termékekre irányuló 

piacfelügyelet keretrendszerét annak 

biztosítása érdekében, hogy a termékek 

megfeleljenek a közérdek – úgymint az 

egészség és a biztonság általában –, a 

munkahelyi egészség és biztonság, a 

fogyasztók védelme és a 

környezetvédelem, valamint a biztonság 

magas szintű védelmére vonatkozó 

követelményeknek. 

törölve 

Indokolás 

E rendelet célkitűzéseinek pontosabb meghatározása. 

 

Módosítás  43 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A 26., 27., 28., 29. és 30. cikk csak 

annyiban alkalmazandó az uniós 

jogszabályok által lefedett valamennyi 

termékre, amennyiben más uniós 

jogszabály nem tartalmaz egyedi 

rendelkezéseket az uniós piacra belépő 

termékek ellenőrzésének megszervezését 

illetően. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti 

hatóságok által annak biztosítására végzett 

tevékenységek és intézkedések, hogy a 

termékek megfeleljenek az uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

megállapított követelményeknek, illetve ne 

(3) „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti 

hatóságok által annak biztosítására végzett 

tevékenységek és intézkedések, hogy a 

termékek megfeleljenek az uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

megállapított követelményeknek, illetve ne 
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jelentsenek veszélyt az egészségre, a 

biztonságra vagy a közérdek védelmének 

bármilyen más szempontjára; 

jelentsenek veszélyt az általában vett 

egészségre és biztonságra, a munkahelyi 

egészségre és biztonságra, a fogyasztók 

védelmére, a közbiztonságra vagy a 

közérdek védelmének bármilyen más 

szempontjára; 

Indokolás 

E rendelet célkitűzéseinek pontosabb meghatározása. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a 

meghatalmazott képviselő, az importőr 

vagy a forgalmazó, és többek között: 

12. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a 

meghatalmazott képviselő, az importőr 

vagy a forgalmazó, valamint minden más 

olyan személy, aki a vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok értelmében a 

termékek forgalmazása tekintetében 

kötelezettségekkel rendelkezik, és többek 

között: 

 

Módosítás  46 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15. „súlyos veszély”: a piacfelügyeleti 

hatóságok gyors beavatkozását igénylő 

bármely súlyos veszély, ideértve azt a 

súlyos veszélyt is, amelynek hatása nem 

azonnal jelentkezik; 

15. „súlyos veszély”: a piacfelügyeleti 

hatóságok gyors beavatkozását és nyomon 

követését igénylő bármely súlyos veszély, 

ideértve az olyan veszélyt is, amelynek 

hatása nem azonnal jelentkezik; 

 

Módosítás  47 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A termékmegfelelési információkért 

felelős személy 

Referenciaszemély 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A termék csak az alábbi feltételek 

teljesítése esetén hozható forgalomba: 

(1) A termék csak akkor hozható 

forgalomba, ha van az Unióban 

letelepedett, e termék tekintetében felelős 

referenciaszemély. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a gyártó letelepedett az Unióban 

vagy a termék tekintetében az alábbiak 

közül legalább egy megtalálható: 

törölve 

i. az importőr;  

ii. az Unióban letelepedett 

természetes vagy jogi személy, akit vagy 

amelyet a gyártó írásbeli 

meghatalmazással a (3) bekezdésben 

felsorolt feladatok elvégzéséért felelős 

személyként jelölt ki, és azzal bízta meg, 

hogy ezeket a feladatokat a gyártó 

nevében lássa el; 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gyártó, az importőr vagy az a) törölve 
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pontban meghatározott követelményeknek 

megfelelő egyéb személy megnevezése és 

elérhetőségei a (4) bekezdésnek 

megfelelően nyilvánosak, és az (5) 

bekezdésnek megfelelően feltüntetésre 

kerültek vagy beazonosíthatók. 

 

Módosítás  51 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

referenciaszemély az alábbiak 

valamelyikét jelenti: 

 a) az Unióban letelepedett gyártó; 

 b) az importőr, amennyiben a gyártó az 

Unióban nem letelepedett; 

 c) meghatalmazott képviselő, amennyiben 

nem létezik az Unióban letelepedett gyártó 

vagy importőr, akit vagy amelyet a gyártó 

írásbeli meghatalmazással a (3) 

bekezdésben felsorolt feladatoknak a 

gyártó nevében történő elvégzéséért 

felelős személyként jelölt ki; 

 A c) pontban említett megbízást a gyártó 

és a kijelölt meghatalmazott képviselő írja 

alá. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E cikk alkalmazásában a 

„termékmegfelelési információért felelős 

személy” az a személy, aki akár 

gyártóként, akár importőrként, akár más 

személyként a termék vonatkozásában az 

(1) bekezdés a) pontja szerinti 

követelményeket teljesíti; ha több ilyen 

törölve 
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személy is rendelkezésre áll, közülük 

bármelyik. 

 

Módosítás  53 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A termékmegfelelési információért 

felelős személy az alábbi feladatokat látja 

el: 

(3) Az alkalmazandó uniós 

harmonizációs jogszabályok szerint a 

gazdasági szereplőkre vonatkozó 

kötelezettségek és felelősségek sérelme 

nélkül a referenciaszemély az alábbi 

feladatokat látja el: 

 

 

Módosítás  54 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ha a termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok EU-

megfelelőségi nyilatkozatot és műszaki 

dokumentációt írnak elő, a nyilatkozatot és 

a műszaki dokumentációt az adott 

jogszabály által meghatározott időszakig a 

piacfelügyeleti hatóságok számára 

elérhetővé teszi; 

a) ha a termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok EU-

megfelelőségi nyilatkozatot és műszaki 

dokumentációt írnak elő, ellenőrzi, hogy az 

EU-megfelelőségi nyilatkozat és a 

műszaki dokumentáció elkészült-e, és a 

megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 

dokumentációt az adott jogszabály által 

meghatározott időszakig a piacfelügyeleti 

hatóságok számára elérhetővé teszi; 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) ha úgy ítéli meg, illetve oka van 
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feltételezni, hogy adott termék nem felel 

meg a vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályoknak, haladéktalanul 

tájékoztatja a gyártót és adott esetben más 

gazdasági szereplőket; 

 

Módosítás  56 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) felkérésre együttműködik a 

piacfelügyeleti hatóságokkal valamely 

termék jelentette veszély megszüntetése 
vagy, ha az nem lehetséges, csökkentése 

érdekében tett intézkedések kapcsán. 

c) együttműködik a piacfelügyeleti 

hatóságokkal, és azonnali intézkedéseket 

hoz az adott termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

meghatározott követelmények nem 

teljesítésével kapcsolatos bármilyen 

jogsértés megszüntetésére vagy 

orvoslására vagy, ha az nem lehetséges, az 

adott termék jelentette veszély csökkentése 

érdekében tett intézkedések kapcsán. 

 

 

Módosítás  57 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) tájékoztatja az érintett 

piacfelügyeleti hatóságokat az (1a) 

bekezdés c) pontja szerinti megfelelőségért 

felelős gazdasági szereplőként betöltött 

megbízás megszüntetéséről. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A termék tekintetében a 

termékmegfelelési információért felelős 

személy megnevezését és elérhetőségeit a 

gyártók a saját honlapjukon, vagy ennek 

hiányában olyan eszközön teszik közzé, 

amelyen keresztül az Unió lakossága az 

információhoz könnyen és ingyenesen 

hozzáférhet. 

törölve 

 

Módosítás  59 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A termék tekintetében a 

termékmegfelelési információért felelős 

személy megnevezését és elérhetőségeit 

vagy az azok beazonosítására szolgáló 

információt a terméken, annak 

csomagolásán, az árukötegen vagy a 

kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni. 

(5) A termék nevét, bejegyzett 

kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 

védjegyét és a termék tekintetében felelős 

referenciaszemély elérhetőségét, beleértve 

a postai címét is, a terméken, illetve ha ez 

a termék mérete vagy fizikai tulajdonságai 

miatt nem lehetséges, annak 

csomagolásán, a csomagon vagy a kísérő 

dokumentumon kell feltüntetni. 

 

 

Módosítás  60 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Azok a gazdasági szereplők, akik 

online értékesítésre kínálnak terméket, az 

értékesítési kínálattal együtt a termék 

nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 

bejegyzett védjegyét és a termék 

tekintetében felelős referenciaszemély 

nevét és elérhetőségét is feltüntetik. E 

tekintetben az online piacterek 

megkönnyítik a fent említett információk 

megjelenítését a rajtuk keresztül 
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értékesített termékek esetében. 

 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az (1) bekezdés alkalmazásában: törölve 

a) a gyártó az (1) bekezdés a) 

pontjának ii. alpontjában meghatározott 

személyt kijelölhet függetlenül attól, hogy 

a termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok szerint 

jogosult-e vagy köteles-e meghatalmazott 

képviselőt kijelölni vagy sem; 

 

b) ha az uniós harmonizációs 

jogszabályok szerint a gyártó esetében 

fennáll e jogosultság vagy kötelezettség, a 

meghatalmazott képviselő adott jogszabály 

szerint történő kijelölése az (1) bekezdés 

a) pontjának ii. alpontja céljából történő 

kijelölésnek tekinthető, amennyiben a 

kijelölés megfelel a bekezdésben 

meghatározott követelményeknek. 

 

 

Módosítás  62 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az uniós harmonizációs jogszabályok 

EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését 

írják elő, a gyártók a nyilatkozatot 

közzéteszik a saját honlapjukon vagy 

ennek hiányában olyan eszközön, amelyen 

keresztül az Unió lakossága az 

információhoz könnyen és ingyenesen 

hozzáférhet. 

Ha az uniós harmonizációs jogszabályok 

EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését 

írják elő, a gyártók a nyilatkozatot 

közzéteszik a saját honlapjukon vagy 

ennek hiányában olyan eszközön, amelyen 

keresztül az Unió lakossága az 

információhoz könnyen, egyszerűen és 

ingyenesen hozzáférhet. 
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Módosítás  63 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

[764/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet / a kölcsönös elismerés 

elvéről szóló (EU)... európai parlamenti és 

tanácsi rendelet] 10. cikke alkalmazandó 

a termékügyi kapcsolattartó pontok 

feladatai tekintetében. 

 

Módosítás  64 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A tagállamok biztosítják a termékügyi 

kapcsolattartó pontok ismertté tételét és a 

feladataik megfelelő ellátásához szükséges 

forrásokkal látják el azokat. A 

termékinformációs kapcsolattartó pontok 

[az egységes digitális portálról szóló 

rendelet]-tel összhangban nyújtják 

szolgáltatásaikat. 

 

 

Módosítás  65 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) A Bizottság kidolgozza az uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

meghatározott termékkövetelményekkel 

kapcsolatos általános tudnivalókat, 

amelyeket a termékinformációs 

kapcsolattartó pontok a gazdasági 

szereplők rendelkezésére bocsátanak és 

online, átlátható, hozzáférhető és 
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felhasználóbarát módon tesznek közzé 

annak érdekében, hogy felhívják a 

figyelmet az uniós harmonizációs 

jogszabályokra. 

 

Módosítás  66 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1d) A Bizottság biztosítja az illetékes 

hatóságok és az egyes tagállamok 

termékügyi kapcsolattartó pontjai közötti 

hatékony együttműködést és 

információcserét. 

 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. cikk törölve 

A megfelelőséghez kapcsolódó partnerségi 

megállapodások 

 

(1) A piacfelügyeleti hatóság 

partnerségi megállapodást köthet a 

területén letelepedett gazdasági 

szereplővel, amelynek értelmében a 

piacfelügyeleti hatóság vállalja, hogy a 

gazdasági szereplőt az annak felelősségi 

körébe tartozó termékekre vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok 

tekintetében tanácsokkal és 

iránymutatással látja el. 

 

A megállapodás nem terjedhet ki 

megfelelőségértékelési tevékenységek 

elvégzésére, amire az uniós harmonizációs 

jogszabályoknak megfelelően bejelentett 

szervezetek kapnak megbízást. 
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(2) Ha valamely piacfelügyeleti 

hatóság az (1) bekezdésnek megfelelő 

partnerségi megállapodásra lép, e tényt, 

valamint a megállapodás hatályával 

kapcsolatos részleteket, a saját és a 

gazdasági szereplő megnevezését és címét 

be kell vinnie a 34. cikkben említett 

rendszerbe. 

 

(3) Ha valamely piacfelügyeleti 

hatóság az (1) bekezdésnek megfelelő 

partnerségi megállapodásra lép, a többi 

piacfelügyeleti hatóság értesíti az érintett 

hatóságot – az uniós harmonizációs 

jogszabályok teljesítéséhez kapcsolódóan 

– az adott gazdasági szereplő ellen általa 

meghozott bármely ideiglenes 

intézkedésről, és a gazdasági szerelő által 

megtett bármely korrekciós intézkedésről. 

 

(4) Az (1) bekezdésnek megfelelő 

partnerségi megállapodásra lépő 

piacfelügyeleti hatóság az (1) és a (2) 

bekezdés szerinti feladatai ellátása 

kapcsán észszerűen felmerülő költségek 

összegét díj formájában a gazdasági 

szereplőre terhelheti. 

 

Módosítás  68 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érdekelt felekkel megkötött egyetértési 

megállapodás 

A piacfelügyeleti hatóságok és a 

gazdasági szereplők közötti 

együttműködés 

 

 

Módosítás  69 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok a 

vállalkozásokkal vagy a vállalkozásokat 

A piacfelügyeleti hatóságok a gazdasági 

szereplőkkel, illetve a gazdasági 
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vagy a végfelhasználókat képviselő 

szervezetekkel egyetértési 

megállapodásokat köthetnek, 

meghatározott termékkategóriák 

tekintetében vagy meghatározott földrajzi 

területeken a meg nem felelés feltárására 

vagy a megfelelés erősítésére irányuló 

tevékenységek közös végrehajtása vagy 

finanszírozása érdekében. 

szereplőket, egyéb illetékes hatóságokat 
vagy a végfelhasználókat képviselő 

szervezetekkel egyetértési 

megállapodásokat köthetnek, 

meghatározott földrajzi területeken vagy 

meghatározott termékek, többek között az 

online úton értékesített termékek vagy 

termékkategóriák tekintetében, különös 

tekintettel a komoly veszélyt jelentő 

termékekre, a tudatosság növelésére, 

tanácsok és útmutatás szolgáltatására, az 

önkéntes intézkedések előmozdítására, a 

meg nem felelés feltárására vagy a 

megfelelés erősítésére irányuló 

tevékenységek közös végrehajtása vagy 

finanszírozása érdekében. 

 

Módosítás  70 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben az egyetértési megállapodást 

közvetlenül a gazdasági szereplőkkel 

kötik, ez nem zárja ki, hogy más gazdasági 

szereplők, akik azonos kategóriába tartozó 

termékeket bocsátanak rendelkezésre, az 

említett megállapodáshoz csatlakozzanak. 

Módosítás  71 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az adott piacfelügyeleti hatóság 

hozzáférhetővé teszi a megállapodást a 

nyilvánosság számára, valamint beviszi a 

34. cikkben szereplő rendszerbe. 

Az adott piacfelügyeleti hatóság 

hozzáférhetővé teszi a megállapodást a 

nyilvánosság, a Bizottság és a tagállamok 

számára, valamint – a megállapodás 

hatályával kapcsolatos részletekkel, illetve 

az érintett felek nevével és címével együtt 

– beviszi a 34. cikkben szereplő 

rendszerbe. 
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Módosítás  72 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 31. cikk alapján létrehozott hálózat 

valamely tagállam kérésére segítséget 

nyújt az egyetértési megállapodások 

kidolgozásában és végrehajtásában. 

Módosítás  73 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az egyetértési megállapodást kötő 

piacfelügyeleti hatóság és az 

(1) bekezdésben említett felek 

gondoskodnak arról, hogy e megállapodás 

ne eredményezzen tisztességtelen versenyt 

a gazdasági szereplők között, és olyan 

rendelkezéseket tartalmazzon, amely 

biztosítja a felek és az érintett adatok és 

tevékenységek titkosságát, objektivitását, 

függetlenségét és pártatlanságát. Ha 

bármelyik fél megsérti e rendelkezéseket, 

az egyetértési megállapodás megszűnik. 

 

 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A piacfelügyeleti hatóságok és az 

(1) bekezdésben említett vállalkozások 

vagy szervezetek között, az általuk az adott 

bekezdés szerint megkötött egyetértési 

megállapodás előkészítése vagy 

megvalósítása céljából történő minden 

információmegosztást úgy kell tekinteni, 

(3) A piacfelügyeleti hatóságok és az 

(1) bekezdésben említett felek között, az 

általuk az adott bekezdés szerint megkötött 

egyetértési megállapodás előkészítése vagy 

megvalósítása céljából történő minden 

információmegosztást úgy kell tekinteni, 

hogy az nem sérti a szakmai titoktartás 
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hogy az nem sérti a szakmai titoktartás 

követelményét. 

követelményét. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A fogyasztókat egy internetes 

portálon keresztül értesíteni kell az általuk 

vásárolt, nem megfelelő termékekkel 

kapcsolatos jogaikról, például a 

termékcserére vagy kártérítésre, a 

jogorvoslatra és az összes megfelelő 

információ elérhetőségére vonatkozóan. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. cikk törölve 

A piacfelügyeleti hatóságok szervezet 

tekintetében fennálló kötelezettsége 

 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

megfelelő kommunikációt és koordinációs 

mechanizmusokat alakítanak ki a többi 

piacfelügyeleti hatósággal. 

 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok a 

mellékletben meghatározott uniós 

harmonizációs jogszabályok hatálya alá 

tartozó termékekkel kapcsolatban az 

alábbi eljárásokat alakítják ki: 

 

a) a veszélyekhez kapcsolódó 

problémákra vonatkozó panaszok és 

jelentések után követését szolgáló 

eljárásokat; 

 

b) a feltételezhetően azon termékek 

által okozott balesetek vagy a 

végfelhasználók egészségét és biztonságát 

érő veszélyek figyelemmel kísérését 
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szolgáló eljárásokat; 

c) a gazdasági szereplők által 

végrehajtandó korrekciós intézkedések 

megtételének ellenőrzését szolgáló 

eljárásokat; 

 

d) a biztonsági kérdéseket érintő 

tudományos és technikai ismeretek 

összegyűjtését és felderítését szolgáló 

eljárásokat. 

 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden egyes tagállam kijelöl a 

területén egy vagy több piacfelügyeleti 

hatóságot. Az általa kijelölt piacfelügyeleti 

hatóságokról és azok mindegyikének 

illetékességi területéről a 31. cikknek 

megfelelően létrehozott hálózaton 

keresztül és a 34. cikkben szereplő 

információs és kommunikációs rendszert 

igénybe véve értesíti a Bizottságot és a 

többi tagállamot. 

(1) Minden egyes tagállam kijelöl a 

területén egy vagy több piacfelügyeleti 

hatóságot. A piacfelügyeleti hatóságairól 

és azok mindegyikének illetékességi 

területéről a 34. cikkben szereplő 

információs és kommunikációs rendszert 

igénybe véve értesíti a Bizottságot és a 

többi tagállamot. 

 

Módosítás  78 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az összekötő hivatal felel a 

tagállam által kijelölt piacfelügyeleti 

hatóságok végrehajtási és piacfelügyeleti 

tevékenységének koordinációjáért. 

(3) Az összekötő hivatal felel a 

tagállam által kijelölt piacfelügyeleti 

hatóságok és az uniós piacra belépő 

termékek ellenőrzéséért felelős más 

hatóságok, különösen a vámhatóságok 

végrehajtási és piacfelügyeleti 

tevékenységének koordinációjáért. 
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Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok biztosítják a 

piacfelügyeleti hatóságaik és az összekötő 

hivataluk számára a feladataik megfelelő 

ellátásához szükséges erőforrásokat, 

többek között elegendő költségvetési és 

egyéb forrást, szakértelmet, eljárásokat és 

egyéb szabályokat. 

(4) A tagállamok biztosítják a 

piacfelügyeleti hatóságaik és az összekötő 

hivataluk számára a feladataik megfelelő 

ellátásához szükséges erőforrásokat, 

többek között elegendő költségvetési és 

egyéb forrást, szakértelmet, eljárásokat és 

egyéb szabályokat, valamint elegendő 

számú felkészült személyzetet. 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben valamely tagállam 

területén több piacfelügyeleti hatóság is 

van, a tagállam biztosítja, hogy 

egyértelműen meghatározzák az egyes 

hatóságok feladatait, és hogy e hatóságok 

szorosan együttműködjenek annak 

érdekében, hogy mindegyikük 

eredményesen végre tudja hajtani a 

feladatait. 

(5) Amennyiben valamely tagállam 

területén több piacfelügyeleti hatóság is 

van, a tagállam biztosítja, hogy 

egyértelműen meghatározzák az egyes 

hatóságok feladatait, és hogy olyan 

megfelelő kommunikációt és koordinációs 

mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek 

lehetővé teszik e hatóságok számára, hogy 

szorosan együttműködjenek, és 

mindegyikük eredményesen hajtsa végre a 

feladatait. 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azon jogszabályok és e rendelet 

teljesítéséhez kapcsolódóan a megfelelő és 

arányos ideiglenes intézkedések általuk 

történő meghozatala, és a megfelelő és 

arányos korrekciós intézkedések gazdasági 

b) azon jogszabályok és e rendelet 

teljesítéséhez kapcsolódóan a megfelelő és 

arányos intézkedések általuk történő 

meghozatala, és a megfelelő és arányos 

korrekciós intézkedések gazdasági 
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szereplők által történő megtétele. szereplők által történő megtétele. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A piacfelügyeleti hatóságok 

függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul 

gyakorolják a hatásköreiket és végzik 

feladataikat. 

 

Módosítás  83 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A piacfelügyeleti hatóságok 

megfelelő és hatékony kommunikációt és 

együttműködési mechanizmusokat 

alakítanak ki az Unión belüli többi 

piacfelügyeleti hatósággal és egyéb 

érintett hatóságokkal. 

 E tekintetben a piacfelügyeleti hatóságok 

különösen a vámhatóságokkal dolgoznak 

ki megfelelő és hatékony kommunikációs 

és együttműködési mechanizmusokat a 

hamisított termékekkel, illetve e termékek 

forgalomból való kivonásával kapcsolatos 

kockázatok azonosítása és vizsgálata 

céljából. 

 

Módosítás  84 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok az (1) 

bekezdésben meghatározott 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok az (1) 

bekezdésben meghatározott 
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tevékenységeik részeként – kockázatlapú 

megközelítésre épülő – ellenőrzéseket 

végeznek legalább az alábbi tényezőket 

figyelembe véve: 

tevékenységeik részeként egy kockázatlapú 

megközelítés alapján ellenőrzéseket 

végeznek, erőforrásaikat és fellépéseiket 

elsősorban a hatékony piacfelügyelet 

biztosításra irányítják, és legalább az 

alábbi tényezőket figyelembe veszik: 

 

 

Módosítás  85 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az alábbiak kapcsán azonosított 

kockázatokat: 

a) az alábbiak kapcsán azonosított 

olyan kockázatok, amelyek potenciálisan 

hátrányosan érinthetik általában véve az 

emberek egészségét és biztonságát, a 

munkahelyi egészséget és biztonságot, a 

fogyasztóvédelmet, a környezetet és a 

közbiztonságot: 

 

 

Módosítás  86 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A kockázatértékelési módszereket és 

kritériumokat valamennyi tagállamban 

harmonizálják, hogy minden gazdasági 

szereplő számára egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítsanak. 

 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A piacfelügyeleti hatóságok 

biztosítják a termék piacról történő 

visszahívását vagy kivonását, vagy a 

termék forgalmazásának betiltását vagy 

korlátozását, amennyiben a 

rendeltetésszerű és észszerűen 

előrelátható körülmények közötti 

használat, valamint megfelelő üzembe 

helyezés és karbantartás mellett, az alábbi 

feltételek bármelyike teljesül: 

törölve 

a) a termék veszélyeztetheti a 

végfelhasználók egészségét vagy 

biztonságát; 

 

b) a termék nem teljesíti az uniós 

harmonizációs jogszabályok szerint rá 

vonatkozó követelményeket. 

 

Ha egy termék kivonására, 

visszahívására, betiltására vagy 

korlátozására kerül sor, a piacfelügyeleti 

hatóság gondoskodik a Bizottság a 31. 

cikk szerint létrehozott hálózaton 

keresztül történő, a többi tagállam és a 

végfelhasználók megfelelő 

tájékoztatásáról. 

 

 

Módosítás  88 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A piacfelügyeleti hatóságok a 

mellékletben meghatározott uniós 

harmonizációs jogszabályok hatálya alá 

tartozó termékekkel kapcsolatban az 

alábbi eljárásokat alakítják ki: 

 a) a panaszokat vagy az uniós 

harmonizációs jogszabályok hatálya alá 

tartozó termékeket érintő nem 

megfelelésekkel és kockázatokkal 

kapcsolatos ügyekre vonatkozó jelentések 

nyomon követésére szolgáló eljárásokat; 
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 b) a feltételezhetően e termékek által 

okozott balesetek vagy a végfelhasználók 

egészségét és biztonságát érintő veszélyek 

figyelemmel kísérését és az azokkal 

kapcsolatos információk gyűjtését, 

valamint ezen információknak a 

balesetekkel és sérülésekkel kapcsolatos 

információk gyűjtésére szolgáló központi 

adatbázison keresztül vagy egyéb módon a 

lakosság számára történő hozzáférhetővé 

tételét szolgáló eljárásokat; 

 c) a gazdasági szereplők által 

végrehajtandó korrekciós intézkedések 

megtételének ellenőrzését szolgáló 

eljárásokat; 

 d) a biztonsági kérdéseket érintő 

tudományos és technikai ismeretek 

figyelemmel kísérésére vonatkozó 

eljárásokat; 

 e) az internetes platformokkal és 

piacterekkel való együttműködésre 

vonatkozó eljárásokat. 

 

 

Módosítás  89 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A piacfelügyeleti hatóságok 

tevékenységeiket magas szintű 

átláthatóságot biztosítva végzik, és 

biztosítják a lakosság hozzáférését az 

általuk a lakosság számára relevánsnak 

tartott minden információhoz. Ezenkívül 

biztosítják, hogy a 34. cikkben említett 

rendszerbe bevitelre kerüljenek az alábbi 

információk: 

(4) A piacfelügyeleti hatóságok 

tevékenységeiket magas szintű 

átláthatóságot biztosítva végzik, és 

biztosítják a lakosság hozzáférését az 

általuk a lakosság számára relevánsnak 

tartott minden információhoz, tiszteletben 

tartva a bizalmas adatkezelés elvét a 

szakmai és kereskedelmi titkok, illetve a 

személyes adatok védelme érdekében. 

 A piacfelügyeleti hatóságok ezenkívül 

biztosítják, hogy a 34. cikkben említett 

rendszerbe bevitelre kerüljenek az alábbi 

információk: 
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Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az általuk a gazdasági szereplőkkel 

szemben meghozott ideiglenes 

intézkedések jellege, valamint a gazdasági 

szereplők által megtett korrekciós 

intézkedések jellege; 

c) az általuk a gazdasági szereplőkkel 

szemben meghozott intézkedések részletei, 

a gazdasági szereplők feléjük tett 

kötelezettségvállalásai, valamint a 

gazdasági szereplők által megtett 

korrekciós intézkedések részletei; 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A piacfelügyeleti hatóságok 

függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul 

gyakorolják a hatásköreiket és végzik 

feladataikat. 

törölve 

 

Módosítás  92 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységei 

az interneten értékesített termékek 

tekintetében 

 (1) A 12. cikk sérelme nélkül a tagállamok 

biztosítják az Unión belüli 

végfelhasználóknak az interneten 

eladásra kínált termékekkel kapcsolatos 

piacfelügyeleti tevékenységek hatékony 

megszervezését. 
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

tagállamok ennek megfelelően osztják el 

az erőforrásokat, valamint az online úton 

értékesített termékekkel foglalkozó 

megfelelő számú ellenőrt („online 

ellenőrök”) biztosítanak a nemzeti 

piacfelügyeleti hatóságaikon belül, akik 

specifikus szaktudással és ismeretekkel 

rendelkeznek az online környezetre és 

vizsgálatokra vonatkozóan, az online úton 

értékesített termékek meg nem felelésének 

feltárása érdekében. 

 (3) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 

piacfelügyeleti hatóságaik az interneten 

eladásra kínált termékekkel kapcsolatos 

tevékenységeiket az alábbi módokon 

végezzék: 

 a) proaktív módon, meghatározott 

termékkategóriáknak vagy meghatározott 

gazdasági szereplőknek kockázatalapú 

kritériumokra és a 13. cikkben említett 

nemzeti stratégiában meghatározott 

prioritásokra épülő ellenőrzésével; 

valamint 

 b) reaktív módon, az online úton 

értékesített termékek esetleges meg nem 

felelésével kapcsolatos információk 

nyomon követésével, figyelembe véve a 

fogyasztói panaszokat, a más 

hatóságoktól, a gazdasági szereplőktől és 

a médiából érkező információkat, 

valamint más információforrásokat. 

 

Módosítás  93 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12b. cikk 

 A piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzése és 

értékelése 

 (1) A tagállamok rendszeres időközönként 

ellenőrzik nemzeti piacfelügyeleti 
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hatóságaikat annak biztosítása érdekében, 

hogy tartósan teljesítsék az e rendeletben 

megállapított követelményeket. 

 (2) Amennyiben valamely nemzeti 

piacfelügyeleti hatóság nem tesz eleget e 

rendelet követelményeinek, vagy 

elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, az 

érintett tagállam megteszik a szükséges 

intézkedéseket, vagy biztosítja a megfelelő 

intézkedések meghozatalát. 

 (3) A nemzeti piacfelügyeleti hatóságokat 

szakértői értékelésnek kell alávetni az e 

rendelet értelmében végzett, termékekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységeik 

tekintetében annak vizsgálata érdekében, 

hogy e piacfelügyeleti hatóságok 

megfelelnek-e e rendelet 

követelményeinek, és hogy segítséget, 

illetve iránymutatást nyújtsanak nekik 

tevékenységeik megerősítéséhez és e 

rendelet egységes alkalmazásának 

biztosításához. 

 (4) A szakértői értékelések kiterjednek a 

piacfelügyeleti hatóságok által bevezetett 

eljárások értékelésére, különösen az uniós 

harmonizációs jogszabályok hatálya alá 

tartozó termékek megfelelőségének 

ellenőrzésére irányuló eljárásokra, a 

piacfelügyeleti hatóságokkal és egyéb 

illetékes hatóságokkal kialakított 

kommunikációra és együttműködési 

mechanizmusokra, a személyzet 

felkészültségére, az ellenőrzések és az 

ellenőrzési módszertan helyességére, 

valamint az eredmények helyességére. A 

szakértői értékelések azt is vizsgálják, 

hogy adott piacfelügyeleti hatóságok 

rendelkeznek-e a feladataik megfelelő 

ellátásához szükséges erőforrásokkal a 

11. cikk (4) bekezdése által előírt módon. 

 (5) A piacfelügyeleti hatóság szakértői 

értékelését más tagállamok két 

piacfelügyeleti hatósága és a Bizottság 

végzi legalább ötévente egyszer. 

 (6) A Bizottság – kellően figyelembe véve 

a 31. cikk értelmében létrehozott hálózat 

észrevételeit – a 62a. cikkel összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadhat el, amelyekben legalább ötéves 

időtartamra meghatározza a szakértői 

értékelések tervét, megállapítja a szakértői 

értékelő csoport összetételére vonatkozó 

kritériumokat, a szakértői értékeléshez 

használandó módszertant, a szakértői 

értékelések menetrendjét, gyakoriságát és 

az azokhoz kapcsolódó egyéb feladatokat. 

 (7) A szakértői értékelések eredményét a 

hálózatnak meg kell vizsgálnia. A 

Bizottság elkészíti az eredmények 

összefoglalóját és közzéteszi azt. 

 (8) A tagállamok jelentést tesznek a 

Bizottságnak és a hálózatnak arról, hogy 

hogyan hajtják végre az értékelés 

eredményében foglalt ajánlásokat. 

 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden egyes tagállam legalább 3 

évente nemzeti piacfelügyeleti stratégiát 

készít. A stratégiának elő kell mozdítania a 

piacfelügyelethez és az uniós 

harmonizációs jogszabályok tagállam 

területén történő végrehajtásához való 

következetes, átfogó és integrált 

megközelítést, valamint le kell fednie 

minden ágazatot és a termékellátási lánc 

minden szakaszát, a behozatalt és a 

digitális ellátási láncot is beleértve. 

(1) Minden egyes tagállam legalább 3 

évente nemzeti piacfelügyeleti stratégiát 

készít. A nemzeti stratégiának figyelembe 

kell vennie a 31. cikknek megfelelően 

létrehozott hálózat munkaprogramján 

belül meghatározott prioritásokat és elő 

kell mozdítania a piacfelügyelethez és az 

uniós harmonizációs jogszabályok tagállam 

területén történő végrehajtásához való 

következetes, átfogó és integrált 

megközelítést, az online értékesített 

termékek piacfelügyeletét is beleértve, 

valamint le kell fednie minden ágazatot és 

a termékellátási lánc minden szakaszát, a 

behozatalt és a digitális ellátási láncot is 

beleértve. 
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Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti piacfelügyeleti 

stratégiának legalább az alábbi elemeket 

kell tartalmaznia: 

(A magyar változatot nem érinti.)   

Módosítás  96 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nem megfelelő termékek 

előfordulására vonatkozó értékelést, 

figyelembe véve különösen a 12. cikk (2) 

bekezdésében és a 26. cikk (3) 

bekezdésében hivatkozott kockázatalapú 

ellenőrzéseket, valamint a 

termékkategóriákon belüli meg nem 

felelési arányokat befolyásoló piaci 

trendeket; 

a) a nem megfelelő termékek 

előfordulására vonatkozó értékelést, 

figyelembe véve különösen a 12. cikk (2) 

bekezdésében és a 26. cikk (3) 

bekezdésében hivatkozott kockázatalapú 

ellenőrzéseket, azokat a termékeket, 

amelyekre a 2001/95/EK irányelv 13. 

cikke alapján sürgősségi határozat 

vonatkozott, valamint a 

termékkategóriákon belüli meg nem 

felelési arányokat befolyásoló piaci 

trendeket, ideértve különösen a dolgok 

internetén és a mesterséges intelligencián 

alapuló eszközökhöz kapcsolódó 

veszélyeket; 

 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az interneten eladásra kínált 

termékekkel kapcsolatos felügyeleti 

tevékenységek szempontjából 

prioritásként meghatározott területeket, 

figyelembe véve a proaktív és reaktív 
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piacfelügyeleti fellépéseket; 

 

Módosítás  98 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a meg nem felelések prioritásként 

meghatározott területeken való 

előfordulásának csökkentése érdekében 

tervezett végrehajtási tevékenységeket, 

többek között, ahol releváns, a jelentős 

mértékű meg nem feleléssel bíró 

termékkategóriákra előirányzott minimális 

ellenőrzési intenzitást; 

c) a meg nem felelések b) és ba) pont 

szerint prioritásként meghatározott 

területeken való előfordulásának 

csökkentése érdekében tervezett konkrét 

végrehajtási tevékenységeket, többek 

között, ahol releváns, a jelentős mértékű 

meg nem feleléssel bíró 

termékkategóriákra előirányzott minimális 

ellenőrzési intenzitást; 

 

 

Módosítás  99 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a 34. cikkben 

szereplő rendszeren keresztül 

nyilvánosságra hozzák a nemzeti 

piacfelügyeleti stratégiájukat. 

(3) A tagállamok a 34. cikkben 

szereplő rendszeren keresztül a Bizottság 

és a tagállamok tudomására hozzák a 

nemzeti piacfelügyeleti stratégiájukat. A 

tagállamok e rendelet 16. cikkével 

összhangban teljes mértékben vagy 

részben nyilvánosságra hozzák a nemzeti 

piacfelügyeleti stratégiáikban foglalt 

információkat. 

 

Módosítás  100 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok felruházzák a (1) A tagállamok felruházzák a 



 

RR\1162289HU.docx 59/153 PE620.871v02-00 

 HU 

piacfelügyeleti hatóságaikat az e rendelet 

és az e rendelet mellékletében 

meghatározott uniós harmonizációs 

jogszabályok alkalmazásához szükséges 

piacfelügyeleti, vizsgálati és végrehajtási 

hatáskörökkel. 

piacfelügyeleti hatóságaikat az e rendelet 

és az e rendelet mellékletében 

meghatározott uniós harmonizációs 

jogszabályok alkalmazásához szükséges 

piacfelügyeleti – beleértve hamisított 

termékek, illetve az online úton 

értékesített termékek piacfelügyeletét is –, 

vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel, és 

biztosítják számukra az e tekintetben 

szükséges erőforrásokat. 

 

 

Módosítás  101 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a franciabekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A piacfelügyeleti hatóságok az e 

cikkben meghatározott hatásköröket az 

arányosság elvével összhangban 

gyakorolják, olyan mértékben, amennyire 

azok kapcsolódnak a vizsgálat tárgyához, 

az intézkedések céljához, valamint a nem 

megfelelés jellegéhez és az általános 

tényleges vagy potenciális kárhoz, 

hatékonyan és eredményesen, az uniós és 

a nemzeti joggal, többek között az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának alapelveivel, 

az alkalmazandó eljárási biztosítékokkal 

és az adatvédelemre vonatkozó uniós 

szabályokkal összhangban, különös 

tekintettel az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletére. 

 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 

tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem 

ruháznak fel minden illetékes hatóságot 
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valamennyi hatáskörrel, feltéve, hogy e 

hatáskörök mindegyike a (2) bekezdésnek 

megfelelően hatékonyan gyakorolható. 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 

szerinti hatáskörök – a (3) bekezdésben 

előírt hatáskört is beleértve – átruházása 

esetén előírhatják, hogy a hatásköröket 

adott esetben az alábbi módok egyikén 

lehet gyakorolni: 

(2) A tagállamok előírhatják, hogy a 

hatásköröket adott esetben az alábbi módok 

egyikén lehet gyakorolni: 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) más közigazgatási szervet igénybe 

véve; 

b) adott esetben, más közigazgatási 

szerv igénybevétele esetén, a hatáskörök 

megosztásának, valamint adott tagállam 

intézményi és igazgatási szervezetének 

megfelelően; 

Módosítás  105 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az adott hatáskör gyakorlásának 

jóváhagyásához szükséges határozat 

meghozatala szempontjából illetékes 

bírósághoz fordulva. 

c) az adott hatáskör gyakorlásának 

jóváhagyásához szükséges határozat 

meghozatala szempontjából illetékes 

bírósághoz fordulva, többek között adott 

esetben – a szükséges határozat 

meghozatalára irányuló kereset 

elutasítása esetén – fellebbezés útján. 

 



 

RR\1162289HU.docx 61/153 PE620.871v02-00 

 HU 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésnek megfelelően a 

piacfelügyeleti hatóságokra átruházott 

hatásköröknek legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

(A magyar változatot nem érinti.)   

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hatáskört arra, hogy a gazdasági 

szereplő szervezetét érintő 

rendszerellenőrzést, többek között az e 

rendelet és a vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok betartásának 

biztosítását szolgáló eljárásokra kiterjedő 

ellenőrzést folytasson le; 

törölve 

 

Módosítás  108 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) hatáskört arra, hogy hozzáférjen a 

meg nem feleléssel kapcsolatos minden 

releváns dokumentumhoz, adathoz vagy 

információhoz, legyen az bármilyen 

formában vagy formátumban, és 

függetlenül az adathordozótól és a tárolás 

helyétől; 

c) hatáskört arra, hogy hozzáférjen a 

meg nem feleléssel kapcsolatos 

dokumentumokhoz, műszaki leírássokhoz, 

adathoz vagy információhoz, beleértve a 

terméket vezérlő szoftverekhez és 

algoritmusokhoz való hozzáférést, 

amennyiben az a termék megfelelő uniós 

harmonizációs jogszabályoknak való 

megfelelőségének értékeléséhez szükséges, 

legyen az bármilyen formában vagy 

formátumban, és függetlenül az 
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adathordozótól és a tárolás helyétől; 

 

 

Módosítás  109 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) hatáskört arra, hogy annak 

érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóság 

ki tudja vizsgálni, hogy meg nem felelés 

fordult vagy fordul-e elő, valamint 

megállapítsa az adott meg nem felelésre 

vonatkozó részleteket, a piacfelügyeleti 

hatóság a tagállamán belüli bármely 

közigazgatási szervtől, testülettől vagy 

ügynökségtől, vagy bármely természetes 

vagy jogi személytől minden tájékoztatást, 

adatot és dokumentumot bekérjen, legyen 

az bármilyen formában és formátumban, 

függetlenül az adathordozótól és a tárolás 

helyétől, többek között különös tekintettel 

a pénzmozgások és adatáramlás 

feltárásához és nyomon követéséhez, a 

pénzmozgásokban és az adatáramlásban 

érintett személyek személyazonosságának 

és elérhetőségeinek, valamint a 

bankszámlák adatainak és a webhelyek 

tulajdonosainak megállapításához 

szükséges információra, adatokra vagy 

dokumentumokra; 

d) hatáskört arra, hogy annak 

érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóság 

ki tudja vizsgálni, hogy meg nem felelés 

fordult vagy fordul-e elő, valamint 

megállapítsa az adott meg nem felelésre 

vonatkozó részleteket, a piacfelügyeleti 

hatóság a tagállamán belüli bármely 

közigazgatási szervtől, testülettől vagy 

ügynökségtől, vagy bármely természetes 

vagy jogi személytől minden releváns 

tájékoztatást, adatot és dokumentumot 

bekérjen, legyen az bármilyen formában és 

formátumban, függetlenül az 

adathordozótól és a tárolás helyétől, többek 

között különös tekintettel a pénzmozgások 

és adatáramlás feltárásához és nyomon 

követéséhez, a pénzmozgásokban és az 

adatáramlásban érintett személyek 

személyazonosságának és 

elérhetőségeinek, valamint a bankszámlák 

adatainak és a webhelyek tulajdonosainak 

megállapításához szükséges információra, 

adatokra vagy dokumentumokra, 

amennyiben az adott tájékoztatás, adat és 

dokumentum a vizsgálat tárgyához 

kapcsolódik; 

 

 

Módosítás  110 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – e pont – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. a gazdasági szereplő bármely 3. a gazdasági szereplő képviselőjétől 
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képviselőjétől vagy személyzete bármely 

tagjától magyarázat kérését a vizsgálat 

tárgyához kapcsolódó tényekkel, 

információkkal vagy dokumentumokkal 

kapcsolatban, és a válaszok rögzítését; 

vagy személyzete megfelelő tagjától a 

vizsgálat tárgyához kapcsolódó 

magyarázat, illetve tények, információk 

vagy dokumentumok rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatban, és a válaszok 

rögzítését; 

 

Módosítás  111 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelés feltárása és bizonyítékok 

megszerzése érdekében a termékekből 

ingyenes mintát vegyen; 

f) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelés feltárása és bizonyítékok 

megszerzése érdekében a termékekből 

ingyenes mintát vegyen, amennyiben az a 

termék értékével és a meg nem felelés 

súlyosságával arányos; 

 

 

Módosítás  112 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelés feltárása és bizonyítékok 

megszerzése érdekében, többek között 

álnéven történő próbavásárlásokat 

végezzen; 

g) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelés e rendelet szerinti feltárása és 

bizonyítékok megszerzése érdekében, 

többek között álnéven történő 

próbavásárlásokat végezzen, online 

termékek esetében is, a termékek 

ellenőrzése és műszaki visszafejtése 

céljából; 

 

 

Módosítás  113 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – h pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) hatáskört arra, hogy amennyiben 

valamely súlyos veszély megelőzésére más 

hatékony eszköz nem áll rendelkezésre, 

ideiglenes intézkedéseket hozzon meg, 

többek között különösen a 

tárhelyszolgáltatóknak a tartalom 

eltávolítására, az ahhoz való hozzáférés 

megszüntetésére vagy korlátozására, 

valamely webhelyhez, szolgáltatáshoz 

vagy fiókhoz való hozzáférés 

felfüggesztésére vagy korlátozására , vagy 

a domén-nyilvántartóknak és 

doménregisztrátoroknak valamely teljes 

doménnév meghatározott időtartamra 

történő felfüggesztésére való kötelezését 

előíró ideiglenes intézkedéseket; 

h) hatáskört arra, hogy amennyiben 

azok kellően indokoltak és arányosak, 

illetve amennyiben valamely súlyos 

veszély megelőzésére más hatékony eszköz 

nem áll rendelkezésre, intézkedéseket 

hozzon meg, többek között különösen a 

tárhelyszolgáltatóknak a tartalom 

eltávolítására, az ahhoz való hozzáférés 

teljes vagy részleges megszüntetésére vagy 

korlátozására, valamely webhelyhez, 

szolgáltatáshoz vagy fiókhoz való 

hozzáférés felfüggesztésére vagy 

korlátozására, vagy a domén-

nyilvántartóknak és 

doménregisztrátoroknak valamely teljes 

doménnév meghatározott időtartamra 

történő felfüggesztésére való kötelezését 

előíró intézkedéseket; 

 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) hatáskört arra, hogy valamely 

gazdasági szereplő számára a meg nem 

felelés megszüntetésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást előírja; 

j) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelésért felelős gazdasági szereplő 

számára a meg nem felelés 

megszüntetésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást előírja, vagy ilyen 

kötelezettségvállalást elfogadjon; 

 

Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – l pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) hatáskört arra, hogy meg nem 

felelés vagy a piacfelügyeleti hatóság 

valamely határozatának, végzésének, 

l) hatáskört arra, hogy meg nem 

felelés vagy a piacfelügyeleti hatóság 

valamely határozatának, végzésének, 
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időszakos intézkedésének vagy bármely 

más intézkedésének megsértése esetén 

valamely gazdasági szereplőre 

vonatkozóan szankciót állapítson meg, 

többek között pénzbírságot vagy időszakos 

kényszerítő bírságot szabjon ki; 

intézkedésének megsértése esetén valamely 

gazdasági szereplőre vonatkozóan 

szankciót állapítson meg, többek között 

pénzbírságot vagy időszakos kényszerítő 

bírságot szabjon ki; 

Módosítás  116 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az e bekezdés h) pontjában meghatározott 

hatásköröket az e cikk (2) bekezdésének c) 

pontjával összhangban bírósághoz 

fordulva kell gyakorolni. 

 

 

Módosítás  117 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A piacfelügyeleti hatóságok a 

területük vonatkozásában közzéteszik a 

gazdasági szereplők feléjük tett 

kötelezettségvállalásait, a gazdasági 

szereplők által meghozott korrekciós 

intézkedések részleteit, valamint illetékes 

piacfelügyeleti hatóság által e rendelettel 

összhangban megtett ideiglenes 

intézkedésekre vonatkozó minden 

információt. 

(4) A piacfelügyeleti hatóságok – 

amennyiben azt a lakosság szempontjából 

relevánsnak tartják – a területük 

vonatkozásában közzéteszik a gazdasági 

szereplők feléjük tett 

kötelezettségvállalásait, a gazdasági 

szereplők által meghozott korrekciós 

intézkedések részleteit, valamint illetékes 

piacfelügyeleti hatóság által az e rendelet 

12. cikkének (4) bekezdésével összhangban 

megtett intézkedésekre vonatkozó minden 

információt, biztosítva a gazdasági 

szereplők számára, hogy a közzétételt 

megelőzően megtegyék észrevételeiket. 
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Módosítás  118 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A piacfelügyeleti hatóságok az 

arányosság elvének megfelelően 

gyakorolják hatáskörüket. 

törölve 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok a termékeket 

kellő mértékű, a termékek tulajdonságaira 

irányuló megfelelő vizsgálatnak vetik alá, a 

dokumentumok vizsgálatán, illetve adott 

esetben a reprezentatív mintán végzett 

fizikai és laboratóriumi ellenőrzéseken 

keresztül. 

A piacfelügyeleti hatóságok a termékeket 

kellő mértékű és gyakoriságú, a termékek 

tulajdonságaira irányuló megfelelő 

vizsgálatnak vetik alá, a dokumentumok 

vizsgálatán, illetve adott esetben elegendő 

reprezentatív mintán végzett megfelelő 

fizikai és laboratóriumi ellenőrzéseken 

keresztül. 

 

Módosítás  120 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok annak 

eldöntésekor, hogy mely ellenőrzéseket és 

milyen mértékben végeznek el, szem előtt 

tartják különösen a korábban már 

meghatározott, kockázatalapú 

megközelítést és a panaszokat. 

A piacfelügyeleti hatóságok annak 

eldöntésekor, hogy mely ellenőrzéseket, 

mely terméktípusokon és milyen 

mértékben végeznek el, szem előtt tartják 

különösen a korábban már meghatározott, 

kockázatalapú megközelítést, a panaszokat 

és egyéb releváns információkat. 

 

 

Módosítás  121 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a gazdasági szereplő 

akkreditált megfelelőségértékelő szervezet 

által kiadott és a termék uniós 

harmonizációs jogszabályoknak való 

megfelelését alátámasztó vizsgálati 

jegyzőkönyveket vagy tanúsítványokat 

mutat be, a piacfelügyeleti hatóságnak az 

ilyen vizsgálati jegyzőkönyveket vagy 

tanúsítványokat megfelelő módon 

figyelembe kell vennie. 

Amennyiben a gazdasági szereplő 

akkreditált megfelelőségértékelő szervezet 

által kiadott és a termék uniós 

harmonizációs jogszabályoknak való 

megfelelését alátámasztó vizsgálati 

jegyzőkönyveket vagy tanúsítványokat 

mutat be, a 765/2008/EK rendelettel 

összhangban akkreditált piacfelügyeleti 

hatóságnak az ilyen vizsgálati 

jegyzőkönyveket vagy tanúsítványokat 

megfelelő módon figyelembe kell vennie. 

 

Módosítás  122 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

terméktértékelés keretében a 

piacfelügyeleti hatóságok figyelembe 

veszik, hogy adott termék milyen 

mértékben felel meg az alábbiaknak: 

 a) a termékre alkalmazandó uniós 

harmonizációs jogszabályok vagy azok 

alapján megállapított követelmények, 

amelyek a szóban forgó lehetséges 

kockázathoz kapcsolódnak; 

 b) bármely olyan idevágó európai 

szabvány vagy egyéb műszaki leírás, 

amelyre vonatkozóan hivatkozásokat 

tettek közzé az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában. 

 Az a) és b) pontjában említett 

kritériumoknak való megfelelés azt 

feltételezi, hogy a termék megfelelő 

módon garantálja azon közérdekek 

védelmét, amelyekre a fenti kritériumok 

vonatkoznak. Ugyanakkor ez nem 

akadályozhatja a piacfelügyeleti 
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hatóságokat abban, hogy e rendelet 

értelmében intézkedéseket hozzanak, ha 

bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, 

hogy a termék – a megfelelőség ellenére – 

veszélyes. 

 Az érintett közérdek magasabb szintű 

védelmének megvalósíthatósága vagy 

más, magasabb szintű védelmet biztosító 

termékek rendelkezésre állása önmagában 

nem indokolhatja, hogy egy terméket 

veszélyes terméknek tekintsenek. 

 

Módosítás  123 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) egyes termékek vagy 

termékkategóriák esetében, amennyiben 

az alkalmazandó uniós harmonizációs 

jogszabályokkal kapcsolatos egyedi 

kockázatok vagy súlyos jogsértések 

folyamatosan azonosításra kerültek, és az 

egészség és a biztonság, valamint az e 

jogszabályok által védett egyéb közérdek 

magas szintű védelme érdekében a 

Bizottság – kellően figyelembe véve a 31. 

cikk alapján létrehozott hálózat 

szempontjait – felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogad el a 62a. cikknek 

megfelelően az ellenőrzések egységes 

feltételeinek meghatározásáról, az 

ellenőrzések gyakoriságának 

meghatározására vonatkozó 

kritériumokról és a minták e termékekkel 

vagy termékkategóriával kapcsolatban 

uniós szinten ellenőrizendő 

mennyiségéről. 

 

 

Módosítás  124 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben egy tagállam 

piacfelügyeleti hatóságai egy másik 

tagállamban gyártott termék forgalomból 

történő kivonásáról döntenek, 

haladéktalanul értesítik az érintett 

gazdasági szereplőt. 

(3) Amennyiben egy tagállam 

piacfelügyeleti hatóságai egy másik 

tagállamban gyártott termék forgalomból 

történő kivonásáról vagy egy másik 

tagállamban történő forgalomba 

hozataláról döntenek, haladéktalanul 

értesítik az érintett gazdasági szereplőt. 

Módosítás  125 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok tiszteletben 

tartják a titoktartás elvét, amennyiben ez 

az érintett gazdasági szereplő szakmai és 

kereskedelmi titkainak, illetve a személyes 

adatok nemzeti jogszabályoknak megfelelő 

védelméhez szükséges, figyelemmel az 

Unióbeli végfelhasználók érdekeinek 

védelme céljából nyilvánosságra hozandó 

információkra. 

A piacfelügyeleti hatóságok a bizalmas 

adatkezelés, valamint a szakmai és üzleti 

titoktartás legszigorúbb garanciáit 

érvényesítik, és a nemzeti jogszabályoknak 

megfelelően megvédik a személyes 

adatokat, figyelemmel az unióbeli 

végfelhasználók érdekeinek védelme 

céljából nyilvánosságra hozandó 

információkra. 

 

 

Módosítás  126 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A piacfelügyeleti hatóságok 

megteszik a szükséges intézkedéseket, 

hogy a biztosítsák a termék 

forgalmazásának betiltását vagy 

korlátozását, vagy a termék piacról 

történő visszahívását vagy kivonását, vagy 

amennyiben a rendeltetésszerű és 

észszerűen előrelátható körülmények 

közötti használat valamint megfelelő 

üzembe helyezés és karbantartás mellett 

az alábbi feltételek bármelyike teljesül: 
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 a) a termék veszélyeztetheti a 

végfelhasználók egészségét vagy 

biztonságát; 

 b) a termék nem teljesíti az uniós 

harmonizációs jogszabályok által előírt 

követelményeket; 

 c) a termék hamisítvány. 

 E bekezdés alkalmazásában a 

piacfelügyeleti hatóságok felkérhetik a 

gazdasági szereplőt, hogy szolgáltasson 

információt arról, hogy mely egyéb 

termékmodellek rendelkeznek ugyanolyan 

műszaki jellemzőkkel, mint a szóban forgó 

termék, amelyek az uniós harmonizációs 

jogszabályok szerinti alkalmazandó 

követelményeknek való megfeleléshez 

szükségesek. 

 

Módosítás  127 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – -1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) A (-1) bekezdés sérelme nélkül a 

piacfelügyeleti hatóságok előírják az 

érintett gazdasági szereplő számára, hogy 

szüntesse meg az alkalmazandó uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

meghatározott adminisztratív 

követelményeknek való hivatalos meg 

nem felelést, amely nem vezet az e 

jogszabályokban meghatározott alapvető 

követelmények megsértéséhez. 

Amennyiben azonban ez a hivatalos nem 

megfelelés továbbra is fennáll, az érintett 

tagállam minden megfelelő intézkedést 

megtesz a termék forgalmazásának 

korlátozására vagy betiltására, vagy 

gondoskodik annak visszahívásáról vagy 

forgalomból való kivonásáról. 

 

Módosítás  128 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdésben említett intézkedés, 

határozat vagy végzés meghozatalát 

megelőzően az érintett gazdasági szereplő 

lehetőséget kap egy megfelelő, tíz napnál 

nem rövidebb időszakon belüli 

meghallgatásra, kivéve, ha e lehetőség 

számára nem biztosítható a meghozandó 

intézkedés, határozat vagy végzés 

egészségügyi vagy biztonsági előírásokra 

vagy az adott uniós jogszabályok hatálya 

alá tartozó egyéb közérdekre alapozott 

sürgőssége miatt. 

Az (1) bekezdésben említett intézkedés, 

határozat vagy végzés meghozatalát 

megelőzően az érintett gazdasági szereplő 

lehetőséget kap egy megfelelő, tíz 

munkanapnál nem rövidebb időszakon 

belüli meghallgatásra, kivéve, ha e 

lehetőség számára nem biztosítható a 

meghozandó intézkedés, határozat vagy 

végzés egészségügyi vagy biztonsági 

előírásokra vagy az adott uniós 

jogszabályok hatálya alá tartozó egyéb 

közérdekre alapozott sürgőssége miatt. 

 

Módosítás  129 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 18. cikk (1) bekezdésének 

sérelme nélkül, ha egy termék kivonására, 

visszahívására, betiltására vagy 

korlátozására kerül sor, a piacfelügyeleti 

hatóság gondoskodik a Bizottság, a többi 

tagállam és a végfelhasználók megfelelő, 

többek közt a 34. cikk szerinti rendszeren 

keresztül történő  tájékoztatásáról. 

 

Módosítás  130 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

intézkedéseket hoznak a súlyos veszélyt 

jelentő termékek piacról történő kivonása 

vagy visszahívása, vagy pedig 

forgalmazásuk betiltása érdekében. A 19. 

cikknek megfelelően ezekről az 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

haladéktalanul intézkedéseket hoznak a 

személyek biztonságára vagy egészségére, 

vagy a vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályokban e teremékek tekintetében 

védett egyéb közérdekre nézve súlyos 



 

PE620.871v02-00 72/153 RR\1162289HU.docx 

HU 

intézkedésekről haladéktalanul értesítik a 

Bizottságot. 

veszélyt jelentő termékek piacról történő 

kivonása vagy visszahívása, vagy pedig az 

ilyen termékek forgalmazásának betiltása 

érdekében. A 19. cikknek megfelelően 

ezekről az intézkedésekről haladéktalanul 

értesítik a Bizottságot. 

Módosítás  131 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben egy súlyos veszélyt 

jelentő termék már forgalmazásra került, a 

piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatják a 

Bizottságot a gazdasági szereplők által tett 

és közölt önkéntes intézkedésekről. 

(2) Amennyiben egy súlyos veszélyt 

jelentő termék már forgalmazásra került, a 

piacfelügyeleti hatóságok azonnal 

tájékoztatják a Bizottságot a gazdasági 

szereplők által tett és közölt önkéntes 

intézkedésekről. 

 

 

 

Módosítás  132 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság uniós vizsgálóhelyeket 

jelölhet ki a piacon forgalmazott 

meghatározott termékek vagy termékek 

egy meghatározott kategóriája vagy 

csoportja vagy a termékek egy 

kategóriájához vagy csoportjához 

kapcsolódó meghatározott veszélyek 

tekintetében. 

(1) A Bizottság a 31. cikknek 

megfelelően létrehozott hálózattal 

folytatott konzultációt követően uniós 

vizsgálóhelyeket jelölhet ki a piacon 

forgalmazott meghatározott termékek vagy 

termékek egy meghatározott kategóriája 

vagy csoportja vagy a termékek egy 

kategóriájához vagy csoportjához 

kapcsolódó meghatározott veszélyek 

tekintetében, ideértve azokat a termékeket 

is, amelyek vizsgálatához a tagállamoknak 

a területükön nem állnak rendelkezésére 

létesítmények. 

 

Módosítás  133 
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Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az uniós vizsgálóhelyek célja az 

Unión belüli piacfelügyelet céljából 

végrehajtott vizsgálatok 

megbízhatóságának, következetességének, 

valamint a megfelelő laboratóriumi 

kapacitás rendelkezésre állásának 

biztosítása. 

 

Módosítás  134 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az uniós vizsgálóhelyek 

létrehozása nem érinti a piacfelügyeleti 

hatóságok azon döntési szabadságát, hogy 

piacfelügyeleti tevékenységük céljaira 

mely vizsgálati létesítményeket kívánják 

igénybe venni. 

 

 

Módosítás  135 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az uniós vizsgálóhelyeknek, az 

illetékességi területükön belül minimálisan 

az alábbi feladatokat kell ellátniuk: 

(4) Az uniós vizsgálóhelyeknek, az 

illetékességi területükön belül legalább az 

alábbi feladatokat kell ellátniuk: 

 

Módosítás  136 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a piacfelügyeleti tevékenységhez és 

a vizsgálatokhoz kapcsolódó 

termékvizsgálatok elvégzését; 

a) a piacfelügyeleti tevékenységhez és 

a vizsgálatokhoz kapcsolódóan 

meghatározott termékek vagy termékek 

egy meghatározott kategóriája vagy 

csoportja vagy a termékek egy 

kategóriájához vagy csoportjához 

kapcsolódó meghatározott veszélyek 

vizsgálatának elvégzéséta Bizottság, a 

31. cikknek megfelelően létrehozott 

hálózat vagy a piacfelügyeleti hatóságok 

kérésére; 

 

Módosítás  137 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a tagállamok piacfelügyeleti 

hatóságai, a gazdasági szereplők és a 

megfelelőségértékelő testületek közötti 

viták rendezésének előmozdítását; 

törölve 

Módosítás  138 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A piacfelügyeleti hatóságok a 

765/2008/EK rendelet 11. cikkének (2) 

bekezdésével összhangban elfogadják az 

uniós vizsgálóhelyek által kiadott 

vizsgálati jelentéseket. 

 

 

Módosítás  139 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el az uniós vizsgálóhelyek 

kijelölésekor követendő eljárásokat 

meghatározására. Ezeket a végrehajtási 

jogi aktusokat a 63. cikkben említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el, amelyekben 

meghatározza az uniós vizsgálóhelyek 

kijelölésére, működésére és 

finanszírozására vonatkozó eljárásokat, 

valamint megállapítja a megfelelő 

fellebbezési eljárást azok (4) bekezdés 

szerinti feladatai tekintetében. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 63. cikkben 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

 

 

Módosítás  140 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok annak 

érdekében, hogy a meg nem felelések 

kapcsán végzett tevékenységeikhez 

kapcsolódóan felmerülő költségeket meg 

tudják téríttetni, igazgatási díjakat 

szabhatnak ki az adott meg nem 

felelésekért felelős gazdasági szereplőkre. 

Ezek a költségek tartalmazhatják a 

kockázatelemzés céljából végzett 

vizsgálatok költségeit, a 30. cikk (1) és (2) 

bekezdésének megfelelően meghozott 

intézkedések költségeit, valamint a nem 

megfelelőnek bizonyult és a szabad 

forgalomba bocsátást megelőző korrekciós 

intézkedések tárgyát képező termékekkel 

kapcsolatban végzett tevékenységek 

költségeit. 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok annak 

érdekében, hogy a meg nem felelések 

kapcsán végzett tevékenységeikhez 

kapcsolódóan felmerülő költségek egészét 

meg tudják téríttetni, igazgatási díjakat 

szabhatnak ki az adott meg nem 

felelésekért felelős gazdasági szereplőkre. 

Ha a piacfelügyeleti hatóság szerint ez 

aránytalan, akkor dönthet úgy, hogy a 

gazdasági szereplő csak részben viselje a 

költségeket. Ezek a költségek arányosak a 

meg nem feleléssel és tartalmazhatják a 

kockázatelemzés céljából végzett 

vizsgálatok költségeit, a 30. cikk (1) és (2) 

bekezdésének megfelelően meghozott 

intézkedések költségeit, valamint a nem 

megfelelőnek bizonyult és a szabad 

forgalomba bocsátást megelőző korrekciós 

intézkedések tárgyát képező termékekkel 

kapcsolatban végzett tevékenységek 

költségeit. 
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Módosítás  141 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

(2) bekezdésben említett, a piacfelügyeleti 

hatóságok által felszámított adminisztratív 

díjakat e hatóságok további 

piacfelügyeleti tevékenységeinek 

finanszírozására használják fel. 

 

Módosítás  142 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Hatékony együttműködést és 

információcserét kell megvalósítani a 

tagállamok piacfelügyeleti hatóságai és az 

Unió, valamint a piacfelügyeleti 

hatóságok és a Bizottság között. 

 

 

Módosítás  143 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megkereső hatóság kérésére a 

megkeresett hatóság megad minden 

információt, amely a megkereső hatóság 

szerint releváns annak megállapításához, 

hogy egy termék nem megfelelő-e és annak 

biztosításához, hogy a meg nem felelést 

meg tudja szüntetni. 

(1) A megkereső hatóság kellően 

indokolt kérésére a megkeresett hatóság 

haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon 

belül megad minden olyan információt a 

megkereső hatóságnak, amely a 

megkereső hatóság szerint releváns annak 

megállapításához, hogy egy termék nem 

megfelelő-e, és annak biztosításához, hogy 

a meg nem felelést meg tudja szüntetni. 
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Módosítás  144 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A megkeresett hatóság a kért 

információ beszerzése érdekében elvégzi a 

szükséges vizsgálatokat vagy meghoz 

bármely egyéb arányos intézkedést. 

Amennyiben ez szükséges, a vizsgálatokat 

más piacfelügyeleti hatóságok segítségével 

kell elvégezni. 

(2) A megkeresett hatóság a kért 

információ beszerzése érdekében elvégzi a 

szükséges vizsgálatokat vagy meghoz 

bármely egyéb arányos intézkedést. 

Amennyiben ez szükséges, a vizsgálatokat 

más piacfelügyeleti hatóságok segítségével 

kell elvégezni. A megkeresett hatóság 

folyamatosan tájékoztatja a megkereső 

hatóságot a kérelme kapcsán tett 

intézkedésekről. 

 

Módosítás  145 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A megkereső hatóságnak az (1) 

bekezdés alapján történő tájékoztatása 

során a megkeresett hatóság tiszteletben 

tartja a titoktartás elvét a szakmai és üzleti 

titkok védelme vagy a személyes adatok 

nemzeti jogszabályok szerinti megőrzése 

érdekében. 

 

 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A megkeresett hatóság az (1) 

bekezdés szerinti megkeresésre az (5) 

bekezdésnek megfelelően a Bizottság által 

meghatározott eljárás keretében és 

határidőn belül válaszol. 

törölve 
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Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el az (1) bekezdés szerinti 

információkérésre irányuló 

megkereséskor és annak 

megválaszolásakor követendő eljárásra 

vonatkozó határidők, az alkalmazandó 

formanyomtatványok és további részletek 

meghatározására. Ezeket a végrehajtási 

jogi aktusokat a 63. cikkben említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

törölve 

 

Módosítás  148 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megkereső hatóság kérésére a 

megkeresett hatóság az e rendelet szerint 

ráruházott hatáskörében eljárva 

haladéktalanul megteszi a meg nem felelés 

előfordulásának megszüntetéséhez 

szükséges végrehajtási intézkedéseket. 

(1) Abban az esetben, ha egy 

termékkel kapcsolatos meg nem felelés 

megszüntetése egy másik tagállam 

joghatósága alá tartozó intézkedéseket 

tesz szükségessé, a megkereső hatóság 

megfelelően indokolt, végrehajtási 

intézkedés iránti kérelmet nyújthat be az 

adott tagállam megkeresett hatóságához. 

Ebben az esetben a megkeresett hatóság az 

e rendelet szerint ráruházott hatáskörében 

eljárva haladéktalanul megteszi a meg nem 

felelés előfordulásának megszüntetéséhez 

szükséges végrehajtási intézkedéseket a 

14. cikkben megállapított hatáskörök és a 

nemzeti jog által számára biztosított 

bármely további hatáskör gyakorlásával, 

beleértve a szankciók kiszabását is. 
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Módosítás  149 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megkeresett hatóság rendszeresen és 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 

a megkereső hatóságot, és egyeztet azzal a 

már megtett vagy tervezett (2) bekezdés 

szerinti intézkedésekről. 

A megkeresett hatóság tájékoztatja a 

megkereső hatóságot a már megtett vagy 

tervezett, (2) bekezdés szerinti 

intézkedésekről. A megkeresett hatóság 

konzultálhat a megkereső hatósággal 

ezekről az intézkedésekről, amennyiben 

ezt szükségesnek ítéli. 

 

Módosítás  150 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megkeresett hatóság késedelem nélkül 

értesíti a megkereső hatóságot, a többi 

tagállam piacfelügyeleti hatóságait és a 

Bizottságot az adott meg nem felelés 

vonatkozásában általa meghozott 

intézkedésekről és azok hatásáról. Az 

értesítésnek a 34. cikkben említett 

rendszeren keresztül kell megtörténnie, és 

minimálisan az alábbi információkat kell 

tartalmaznia: 

A megkeresett hatóság értesíti a megkereső 

hatóságot, a többi tagállam piacfelügyeleti 

hatóságait és a Bizottságot az adott meg 

nem felelés vonatkozásában általa 

meghozott intézkedésekről és azok 

hatásáról. Az értesítésnek a 34. cikkben 

említett rendszeren keresztül kell 

megtörténnie. 

 

 

Módosítás  151 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) hoztak-e meg ideiglenes 

intézkedéseket; 

törölve 
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Módosítás  152 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) megszűnt-e a meg nem felelés; törölve 

 

Módosítás  153 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) megállapítottak-e szankciókat, és 

ha igen, melyeket; 

törölve 

 

Módosítás  154 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) végrehajtottak-e a megkeresett 

hatóság vagy a gazdasági szereplő által 

meghozott egyéb intézkedéseket. 

törölve 

 

 

Módosítás  155 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A megkeresett hatóság az (1) 

bekezdés szerinti megkeresésre az (5) 

bekezdésnek megfelelően a Bizottság által 

meghatározott eljárás keretében és 

határidőn belül válaszol. 

törölve 
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Módosítás  156 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el az (1) bekezdés szerinti 

végrehajtási intézkedésekre irányuló 

megkereséskor és annak 

megválaszolásakor követendő eljárásra 

vonatkozó határidők, az alkalmazandó 

formanyomtatványok és további részletek 

meghatározására. Ezeket a végrehajtási 

jogi aktusokat a 63. cikkben említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

törölve 

Módosítás  157 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 22. és a 23. cikk szerinti 

kölcsönös segítségnyújtás iránti 

megkeresés esetén a megkereső hatóság 

elegendő információt ad ahhoz, beleértve a 

kizárólag a megkereső hatóság 

tagállamában megszerezhető bármely 

szükséges bizonyítékot, hogy a 

megkeresett hatóság a megkeresést 

teljesíteni tudja. 

(1) A 22. és a 23. cikk szerinti 

kölcsönös segítségnyújtás iránti 

megkeresés esetén a megkereső hatóság 

minden rendelkezésre álló információt 

megad ahhoz, beleértve a kizárólag a 

megkereső hatóság tagállamában 

megszerezhető bármely szükséges 

bizonyítékot, hogy a megkeresett hatóság a 

megkeresést teljesíteni tudja. 

 

 

Módosítás  158 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 22. és 23. cikk szerinti kölcsönös 

segítségnyújtás iránti megkeresést a 

megkereső hatóság megküldi a megkeresett 

hatóság tagállama szerinti összekötő 

(2) A 22. és 23. cikk szerinti kölcsönös 

segítségnyújtás iránti megkeresést a 

megkereső hatóság megküldi a megkeresett 

hatóságnak, valamint mind a megkereső 
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hivatalnak, valamint – tájékoztatás 

céljából – a megkereső hatóság tagállama 

szerinti összekötő hivatalnak is. A 

megkeresett hatóság tagállamának 

összekötő hivatala indokolatlan késedelem 

nélkül továbbítja a megkereséseket a 

megfelelő hatáskörrel rendelkező 

hatóságnak. 

hatóság, mind a megkeresett hatóság 

tagállama szerinti összekötő hivataloknak 

tájékoztatás céljából. 

Módosítás  159 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Valamely tagállam piacfelügyeleti 

hatóságának határozata alapján nem 

megfelelőnek ítélt termékekről egy másik 

tagállam piacfelügyeleti hatóságainak is 

vélelmezniük kell, hogy nem megfelelők, 

mindaddig, amíg a gazdasági szereplők 

ennek ellenkezőjéről bizonyítékot nem 

szolgáltatnak. 

(3) Az alkalmazandó uniós 

harmonizációs jogszabályok szerinti uniós 

védintézkedési eljárás sérelme nélkül, a 

valamely tagállam piacfelügyeleti 

hatóságának határozata alapján nem 

megfelelőnek ítélt termékekről egy másik 

tagállam piacfelügyeleti hatóságainak is 

vélelmezniük kell, hogy nem megfelelők, 

kivéve, ha egy másik tagállam érintett 

piacfelügyeleti hatósága a saját 

vizsgálatából vagy valamely gazdasági 

szereplőtől származó, ezzel ellentétes 

értelmű, egyértelmű bizonyítékkal 

rendelkezik. A 31. cikk értelmében 

létrehozott hálózat haladéktalanul 

megvitatja a különböző tagállamok 

ugyanazon termékre vonatkozó eltérő 

értelmezéseit. 

 

 

Módosítás  160 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az uniós harmonizációs jogszabályok 

hatálya alá tartozó átmeneti megőrzésben 

lévő vagy a szabad forgalomba bocsátástól 

eltérő vámeljárás alá vont termékekről az 

Ha az uniós harmonizációs jogszabályok 

hatálya alá tartozó átmeneti megőrzésben 

lévő vagy a szabad forgalomba bocsátástól 

eltérő vámeljárás alá vont termékekről az 
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első belépési ponton a vámhatóságok okkal 

hiszik azt, hogy a termékek veszélyt 

jelentenek, minden releváns információt 

továbbítanak az illetékes rendeltetési 

vámhivatalnak. 

első belépési ponton a vámhatóságok okkal 

hiszik azt, hogy a termékek nem felelnek 

meg az alkalmazandó uniós 

jogszabályoknak vagy veszélyt jelentenek, 

minden releváns információt továbbítanak 

az illetékes rendeltetési vámhivatalnak. 

 

Módosítás  161 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Amennyiben egy tagállam 

vámhatóságai okkal feltételezik, hogy egy 

potenciálisan nem megfelelő termék egy 

másik tagállamban is beléphet az Unió 

piacára, valamennyi erre vonatkozó 

információt késedelem nélkül továbbít a 

többi tagállam illetékes vámhivatalainak. 

 

 

Módosítás  162 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok minden év március 31-ig 

benyújtják a Bizottságnak az (1) bekezdés 

szerint kijelölt hatóságok által a megelőző 

naptári évben az uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó 

termékekre irányulóan végrehajtott 

ellenőrzésekre vonatkozó statisztikai 

adatokat, amelyek kiterjednek: 

A tagállamok minden év március 31-ig 

benyújtják a Bizottságnak az (1) bekezdés 

szerint kijelölt hatóságok által a megelőző 

naptári évben az uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó 

termékekre irányulóan végrehajtott 

ellenőrzésekre vonatkozó részletes 

statisztikai adatokat, amelyek kiterjednek: 

 

 

Módosítás  163 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az ezen termékekre irányuló 

ellenőrzés terén végrehajtott , többek 

között a termékbiztonságot és a megfelelést 

érintő beavatkozásokra; 

a) az ezen termékekre irányuló 

ellenőrzés terén végrehajtott, többek között 

a termékbiztonságot és a megfelelést érintő 

beavatkozások számára és típusára; 

 

 

Módosítás  164 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a nem megfelelőnek talált termékek 

jellemzőire. 

d) a nem megfelelőnek talált termékek 

típusára és jellemzőire. 

 

 

Módosítás  165 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság minden év június 30-ig 

jelentést készít a tagállamok által az előző 

naptári évre vonatkozóan benyújtott 

információk alapján. A jelentést a 34. 

cikkben említett rendszerben kell 

közzétenni. 

A Bizottság minden év június 30-ig 

jelentést készít a tagállamok által az előző 

naptári évre vonatkozóan benyújtott 

információk alapján, amely többek között 

magában foglalja a tagállamok vámügyi 

műveleteinek és hatályban lévő 

végrehajtási eljárásainak elemzését. A 

jelentést a 34. cikkben említett rendszerben 

kell közzétenni. 

 

Módosítás  166 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ha a Bizottság tudomást szerez (8) Ha a Bizottság tudomást szerez 
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arról, hogy egy harmadik országból 

behozott, az uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó termék 

valamely tagállamban súlyos veszélyt 

jelent, javasolja az érintett tagállamnak, 

hogy tegye meg a megfelelő 

piacfelügyeleti intézkedéseket. 

arról, hogy egy harmadik országból 

behozott, az uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó termék 

valamely tagállamban súlyos veszélyt 

jelent, felkéri az érintett tagállamot, hogy 

tegye meg a megfelelő piacfelügyeleti 

intézkedéseket. 

 

 

Módosítás  167 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az uniós harmonizációs 

jogszabályok következetes 

végrehajtásának biztosítása, az uniós 

piacra belépő termékek ellenőrzésének 

megerősítése, valamint az ilyen 

ellenőrzések hatékony és egységes 

szintjének biztosítása érdekében a 

Bizottság – kellően figyelembe véve a 31. 

cikk alapján létrehozott hálózat 

szempontjait – felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogad el a 62a. cikknek 

megfelelően az ellenőrzésekre vonatkozó 

közös célkitűzések, referenciaértékek és 

technikák uniós szintű közös 

kockázatelemzés alapján történő 

meghatározására. 

 

Módosítás  168 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a termék tekintetében a 

termékmegfelelési információkért felelős 

személy megnevezése és elérhetőségei 

nincsenek a 4. cikk (5) bekezdésének 

megfelelően feltüntetve vagy nem 

beazonosíthatók; 

d) a megnevezés, a bejegyzett 

kereskedelmi megnevezés vagy bejegyzett 

védjegy és az elérhetőség, ideértve a 

termék tekintetében felelős 

referenciaszemély postai címét és 

elérhetőségét, nincsen a 4. cikk (5) 
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bekezdésének megfelelően feltüntetve vagy 

nem beazonosítható; 

 

 

Módosítás  169 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a termék hamis, és a 608/2013/EU 

rendelet szerinti eljárások hatálya alá 

tartozik; 

 

 

Módosítás  170 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) bármely egyéb körülmény miatt 

okkal hihető, hogy a termék a forgalomba 

hozatalakor nem fog megfelelni a rá 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek vagy súlyos veszélyt 

jelent majd. 

e) bármely egyéb körülmény miatt, ha 

észszerűen feltételezhető, hogy a termék a 

forgalomba hozatalakor nem fog 

megfelelni a rá vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek vagy 

súlyos veszélyt jelent. 

 

 

Módosítás  171 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóságok 

okkal hiszik azt, hogy valamely termék 

nem fog megfelelni a rá vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályoknak vagy 

súlyos veszélyt fog jelenteni, a 26. cikk (1) 

bekezdése szerint kijelölt hatóságokat kérik 

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóságok 

észszerűen feltételezik, hogy valamely 

termék nem fog megfelelni a rá vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályoknak vagy 

súlyos veszélyt fog jelenteni, a 26. cikk (1) 

bekezdése szerint kijelölt hatóságokat kérik 
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a termék szabad forgalomba bocsátására 

irányuló eljárás felfüggesztésére. 

a termék szabad forgalomba bocsátására 

irányuló eljárás felfüggesztésére. 

 

Módosítás  172 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A piacfelügyeleti hatóságok és a 

vámhatóságok kicserélik egymással az 

engedélyezett gazdálkodók státusára és a 

termékbiztonsági előírások betartására 

vonatkozóan a gazdálkodóról nyilvántartott 

adatokat. 

(3) A piacfelügyeleti hatóságok és a 

vámhatóságok kicserélik egymással az 

engedélyezett gazdálkodók státusára és az 

uniós harmonizációs jogszabályok és a 

termékbiztonsági előírások betartására 

vonatkozóan a gazdálkodóról nyilvántartott 

adatokat. A kicserélt információkat – adott 

esetben – az Európai Csalás Elleni 

Hivatallal (OLAF) is közölni kell. 

 

Módosítás  173 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha a (2) bekezdés második 

albekezdésében említett ellenőrzések során 

bármiféle meg nem felelés feltárására kerül 

sor, a piacfelügyeleti hatóságok 

felfüggesztik az (1) bekezdésben és a (2) 

bekezdés első albekezdésében 

meghatározott kedvező bánásmód 

alkalmazását, és a meg nem feleléssel 

kapcsolatos részleteket a 34. cikkben 

említett rendszerben rögzítik. 

(4) Ha a (2) bekezdés második 

albekezdésében említett ellenőrzések során 

bármiféle meg nem felelés feltárására kerül 

sor, a piacfelügyeleti hatóságok 

felfüggesztik az (1) bekezdésben és a (2) 

bekezdés első albekezdésében 

meghatározott kedvező bánásmód 

alkalmazását. Tájékoztatják az érintett 

vámhatóságokat a feltárt meg nem 

felelésről, és a meg nem feleléssel 

kapcsolatos részleteket a 34. cikkben 

említett rendszerben rögzítik. 

 

 

Módosítás  174 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A hálózat célja, hogy a tagállamok 

hatóságai és a Bizottság közötti strukturált 

együttműködés platformjaként szolgáljon, 

és hogy az Unión belüli piacfelügyeleti 

gyakorlatok észszerűbbé tételével 

hatékonyabbá tegye a piacfelügyeleti 

tevékenységeket. 

 

Módosítás  175 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hálózat az európai uniós 

termékmegfelelőségi testületből 

(továbbiakban: EUPC testület), igazgatási 

koordinációs csoportokból és titkárságból 

áll. 

(1) A hálózat a 11. cikkben említett 

összekötő hivatalok mindegyikének egy-

egy képviselőjéből, a Bizottság két 

képviselőjéből, valamint a póttagokból, 

igazgatási koordinációs csoportokból és 

titkárságból áll. 

 

 

Módosítás  176 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EUPC testület a 11. cikkben 

említett összekötő hivatalok 

mindegyikének egy-egy képviselőjéből és a 

Bizottság két képviselőjéből, valamint a 

póttagokból áll. 

törölve 

Indokolás 

Az európai uniós termékmegfelelőségi hálózat felépítését át kellett szervezni annak érdekében, 

hogy a hálózat különböző szereplői között dinamikusabb együttműködést biztosítson. A 

piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés megerősítése érdekében új 

közös feladatokat és hatásköröket helyeztek kilátásba a hálózat és a Bizottság számára. 
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Módosítás  177 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság az e rendelet 

mellékletében felsorolt minden uniós 

harmonizációs jogi eszközhöz 

kapcsolódóan külön vagy közös igazgatási 

koordinációs csoportokat hoz létre. Minden 

egyes igazgatási koordinációs csoport az 

illetékes nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 

és, adott esetben az összekötő hivatalok, 

valamint a releváns vállalkozói 

szövetségek és a fogyasztói szervezetek 

képviselőiből áll. 

(3) A Bizottság az e rendelet 

mellékletében felsorolt minden uniós 

harmonizációs jogi eszközhöz 

kapcsolódóan külön vagy közös igazgatási 

koordinációs csoportokat hoz létre. Minden 

egyes igazgatási koordinációs csoport az 

illetékes nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 

és, adott esetben az összekötő hivatalok, 

valamint a releváns vállalkozói 

szövetségek és a fogyasztói szervezetek 

képviselőiből áll. A Bizottság szervezi meg 

az igazgatási koordinációs csoportok 

üléseit és megfigyelőként részt vesz 

azokon. 

 

Módosítás  178 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A hálózat ülésein az igazgatási 

koordinációs csoportokat az ülés 

tárgyának megfelelően szükséges 

különleges ismeretek és tapasztalat 

alapján kell képviselni. 

 

Módosítás  179 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A titkárságot a Bizottság 

személyzete adja. 

(4) A titkárságot a Bizottság 

személyzete adja. A titkárság szervezi meg 

a hálózat üléseit, valamint technikai és 

logisztikai támogatást nyújt számára. 
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Módosítás  180 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság részt vehet az 

igazgatási koordinációs csoportok ülésein. 

törölve 

 

Módosítás  181 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A hálózat üléseit rendszeres 

időközönként össze kell hívni, és annak – 

ha szükséges – a Bizottság vagy valamely 

tagállam kellően indokolt kérésére is össze 

kell ülnie. 

 

Módosítás  182 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A hálózat létrehozhat olyan 

állandó vagy ideiglenes alcsoportokat, 

amelyek meghatározott kérdésekkel és 

feladatokkal foglalkoznak. 

 

 

Módosítás  183 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A hálózat minden erőfeszítést 
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megtesz a konszenzus útján történő 

határozathozatal érdekében. Amennyiben 

konszenzus nem érhető el, a hálózat a 

tagok egyszerű többségével fogadja el 

álláspontját. 

 

 

Módosítás  184 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5d) A hálózat felkérhet szakértőket és 

más harmadik feleket, beleértve az ipar, a 

kis- és középvállalkozások, a fogyasztók, a 

laboratóriumok és megfelelőségértékelő 

testületek érdekeit uniós szinten képviselő 

szervezeteket is, hogy megfigyelőként 

vegyenek részt az üléseken vagy 

nyújtsanak be írásbeli észrevételeket. 

 

Módosítás  185 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5e) A hálózat és az igazgatási 

koordinációs csoportok üléseit átlátható 

módon kell lebonyolítani. 

 

 

 

Módosítás  186 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – -1 bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A hálózat az alábbi feladatokat 

látja el: 

 a) elfogadja kétéves munkaprogramját, 

amely többek között meghatározza a közös 

piacfelügyeleti fellépések prioritásait, 

beleértve a közös fellépéseket az online 

piacfelügyelet és a kiemelt területek vagy 

termékkategóriák tekintetében; 

 b) elfogadja a saját magára és az 

igazgatási koordinációs csoportok 

működésére vonatkozó eljárási 

szabályokat; 

 c) rendszeresen megvitatja az általános 

kockázatértékelési módszert és elvégzi  

annak felülvizsgálatát az alkalmazás 

egységességének biztosítása érdekében; 

 d) elkészíti az e rendelet hatálya alá 

tartozó termékek jellemzőinek 

ellenőrzésére vonatkozó ágazati 

iránymutatásokat; 

 e) megvitatja az egyes termékekkel 

kapcsolatos ellenőrzések egységes 

feltételeit, az ellenőrzések gyakoriságának 

meghatározására vonatkozó 

kritériumokat, illetve az ellenőrizendő 

minták mennyiségét a 15. cikk (1) 

bekezdésében foglaltak szerint, a (-1) 

bekezdés a) pontjában megállapított 

prioritásokkal összhangban, valamint a 

26. cikk (8a) bekezdésének megfelelően az 

uniós piacra belépő termékek 

ellenőrzésére vonatkozó közös 

célkitűzéseket, referenciaértékeket és 

technikákat; 

 f) előmozdítja a nem megfelelő 

termékekre, a legfrissebb tudományos 

fejleményekre és az új technológiákra, a 

felmerülő kockázatokra és az ellenőrzési 

tevékenységek szempontjából releváns 

egyéb szempontokra, valamint a 

piacfelügyeleti stratégiák és tevékenységek 

végrehajtására vonatkozó információk 

cseréjét; 
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 g) gondoskodik az igazgatási koordinációs 

csoportok és az azok által végzett 

tevékenységek összehangolásáról és 

nyomon követéséről; 

 h) valamely tagállam kérésére segítséget 

nyújt a 8. cikkben említett egyetértési 

megállapodások kidolgozásához és 

megvalósításához; 

 i) a 12b. cikknek megfelelően megkönnyíti 

a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság 

közötti szakértői értékelési rendszer 

hatékony működését, valamint 

megvizsgálja és nyomon követi ezen 

értékelések eredményeit; 

 j) megvizsgálja az e rendelet 

alkalmazásának vonatkozásában a 

piacfelügyeleti hatóságok között felmerülő 

vitákat, e tekintetben megvizsgál minden 

egyéb kérdést, valamint ezen rendelet 

következetes alkalmazásának és egységes 

értelmezésének előmozdítása érdekében 

iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 

gyakorlatokat fogad el, többek között a 

szankciók meghatározására és 

kiszabására vonatkozó közös módszertan 

létrehozásával; 

 k) megvitatja, hogy miként biztosítható az 

Unióban a piacfelügyelet 

finanszírozásának és 

költségmegtérülésének megfelelő módja, 

valamint javaslatot tesz a 36. cikkben 

előírt tevékenységek finanszírozására; 

 l) előmozdítja és elősegíti az egyéb érintett 

hálózatokkal és csoportokkal, különösen 

az Uniós Blokklánc Megfigyelőközponttal 

és Fórummal folytatott együttműködést, 

annak érdekében, hogy feltérképezze az új 

technológiák – különösen a blokklánc – 

használatának lehetőségeit a 

piacfelügyelet és a termékek nyomon 

követhetősége céljából; 

 m) tanácsadást és segítségnyújtást biztosít 

a Bizottság részére a RAPEX és az ICSMS 

továbbfejlesztésével kapcsolatos 

kérdésekben. 
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Módosítás  187 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a titkárság javaslata alapján 

elfogadja a hálózat munkaprogramját és 

felügyeli annak megvalósítását; 

a) felügyeli a hálózat 

munkaprogramjának megvalósítását, és 

tájékoztatja a hálózatot e felügyelet 

következtetéseiről; 

 

Módosítás  188 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megszervezi a piacfelügyeleti 

hatóságok között az együttműködést, 

valamint az információk és bevált 

gyakorlatok hatékony megosztását; 

f) megszervezi a piacfelügyeleti 

hatóságok között, valamint a 

vámhatóságokkal az együttműködést, 

valamint az információk és bevált 

gyakorlatok hatékony megosztását; 

 

Módosítás  189 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) megkönnyíti a közös piacfelügyelet 

és a közös vizsgálati projektek 

megszervezését, beleértve az online úton 

értékesített termékekkel kapcsolatos közös 

projekteket is; 

 

Módosítás  190 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) megkönnyíti a közös képzési 

programok megszervezését, valamint a 

piacfelügyeleti hatóságok közötti, és adott 

esetben harmadik országok piacfelügyeleti 

hatóságaival vagy nemzetközi 

szervezetekkel történő személyzetcseréket; 

 

Módosítás  191 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) szakértői vizsgálatokat, közös 

képzési programokat szervez, valamint 

megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok 

közötti, és adott esetben harmadik 

országok piacfelügyeleti hatóságaival 

vagy nemzetközi szervezetekkel történő 

személyzetcseréket; 

törölve 

 

Módosítás  192 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) saját kezdeményezésére vagy az 

EUPC testület felkérésére megvizsgál 

bármely, az e rendelet alkalmazásának 

vonatkozásában felmerülő kérdést, 

valamint a rendelet következetes 

alkalmazásának előmozdítása érdekében 

iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált 

gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatókat 

ad ki, egyebek mellett meghatározza a 

minimális szankciókra vonatkozó 

előírásokat. 

törölve 
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Módosítás  193 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ma) megkönnyíti a piacfelügyeleti 

hatóságok, a vámhatóságok közötti, és 

adott esetben harmadik országok 

piacfelügyeleti hatóságaival vagy 

nemzetközi szervezetekkel történő 

együttműködést az Unión belüli 

végfelhasználóknak az interneten 

eladásra kínált termékek megfelelőségével 

összefüggő vizsgálatok vonatkozásában. 

 

Módosítás  194 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EUPC testület az alábbi 

feladatokat látja el: 

törölve 

a) meghatározza a közös 

piacfelügyeleti fellépések prioritásait; 

 

b) gondoskodik az igazgatási 

koordinációs csoportok és az azok által 

végzett tevékenységek összehangolásáról 

és nyomon követéséről; 

 

c) segítséget nyújt a 8. cikkben 

említett egyetértési megállapodások 

kidolgozásához és megvalósításához; 

 

d) elfogadja a saját magára és az 

igazgatási koordinációs csoportok 

működésére vonatkozó eljárási 

szabályokat. 

 

 

Módosítás  195 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos 

ügyekre vonatkozó információk, 

rendszerezett formában történő 

összegyűjtésére és tárolására szolgáló 

információs és kommunikációs rendszert 

fejleszt ki és tart fenn. A rendszerhez a 

Bizottság, az összekötő hivatalok és a 26. 

cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt 

hatóságok férnek hozzá. 

(1) A Bizottság az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos 

ügyekre vonatkozó információk, 

rendszerezett formában történő 

összegyűjtésére, feldolgozására és 

tárolására szolgáló információs és 

kommunikációs rendszert fejleszt ki és tart 

fenn azzal a céllal, hogy megossza ezeket 

az adatokat a tagállamok között, és a 

Bizottság számára lehetővé váljon a 

piacfelügyeleti tevékenységek nyomon 

követése. 

 A rendszernek a kulcsinformációkat az 

összes uniós nyelven tartalmazó nyilvános 

felülettel kell rendelkeznie, és 

tájékoztatnia kell a végfelhasználókat a 

piacfelügyeleti tevékenységekről és azok 

eredményeiről. 

 A rendszerhez a Bizottság, az összekötő 

hivatalok, a piacfelügyeleti hatóságok és a 

26. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

kijelölt hatóságok férnek hozzá. 

 

 

Módosítás  196 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a tagállam által a 13. cikknek 

megfelelően kidolgozott nemzeti 

piacfelügyeleti stratégiát. 

 

Módosítás  197 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az általuk a 7. cikknek 

megfelelően megkötött partnerségi 

megállapodásokat; 

törölve 

 

 

Módosítás  198 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az információs rendszer lehetővé 

teszi a piacfelügyeleti hatóságok közötti 

adatátvitelt, és a 22. cikkben említett 

információkérés elsődleges eszköze. 

Módosítás  199 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság kicserélhet a 

piacfelügyelettel kapcsolatos bizalmas 

információkat harmadik országok 

szabályozó hatóságaival vagy nemzetközi 

szervezetekkel, amennyiben azokkal a 

hatóságokkal vagy szervezetekkel 

viszonosságon alapuló titoktartási 

megállapodásokat kötött. 

(1) Az uniós piacfelügyelet 

hatékonyságának javítása érdekében a 
Bizottság kicserélhet a piacfelügyelettel 

kapcsolatos bizalmas információkat 

harmadik országok szabályozó 

hatóságaival vagy nemzetközi 

szervezetekkel, amennyiben azokkal a 

hatóságokkal vagy szervezetekkel 

viszonosságon alapuló titoktartási 

megállapodásokat kötött. 

 

Módosítás  200 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság biztosítja, hogy az (1) 



 

RR\1162289HU.docx 99/153 PE620.871v02-00 

 HU 

bekezdés szerinti bármely információcsere 

összhangban legyen az alkalmazandó 

uniós jogszabályokkal. 

 

Módosítás  201 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyás 

csak azt követően adható meg valamely 

harmadik ország számára, hogy az 

Unióban végrehajtott ellenőrzés során 

bebizonyosodott, hogy teljesülnek az 

alábbi feltételek: 

(5) A (3) bekezdés szerinti jóváhagyás 

csak azt követően adható meg valamely 

harmadik ország számára, hogy az érintett 

harmadik országban és az Unióban 

végrehajtott ellenőrzések során 

bebizonyosodott, hogy teljesülnek az 

alábbi feltételek: 

 

Módosítás  202 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 5 bekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a harmadik ország hatékony 

ellenőrzési rendszerrel rendelkezik az 

Unióba exportált termékek 

megfelelőségének tekintetében; 

 

Módosítás  203 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Ha az uniós piacra belépő 

termékekkel kapcsolatban számottevő 

esetben bebizonyosodik, hogy nem 

felelnek meg az uniós harmonizációs 

jogszabályoknak, a Bizottság a (3) 

bekezdés szerint megadott jóváhagyást 

visszavonja. 

(9) A Bizottság rendszeresen ellenőrzi 

a jóváhagyás helyes működését, és ha az 

uniós piacra belépő termékekkel 

kapcsolatban számottevő esetben 

bebizonyosodik, hogy nem felelnek meg az 

uniós harmonizációs jogszabályoknak, 

visszavonja a (3) bekezdés szerint 
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megadott jóváhagyást. A Bizottság erről 

haladéktalanul értesíti a tagállamokat és 

az érintett harmadik országot. 

 

Módosítás  204 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 765/2008/EK rendelet alkalmazhatósága 

és az uniós harmonizációs jogszabályok 

módosításai 

A 765/2008/EK rendelet módosításai 

 

Módosítás  205 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

765/2008/EK rendelet (15)–(29) cikke nem 

vonatkozik a mellékletben meghatározott 

uniós harmonizációs jogszabályokra. 

A 765/2008/EK rendelet 15–29. cikkét el 

kell hagyni. 

 
 

Módosítás  206 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kis- és középvállalkozások 

pénzügyi helyzetét; 

törölve 

Módosítás  207 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a meg nem felelés jellegét, b) a meg nem felelés jellegét, 
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súlyosságát és időtartamát, tekintettel a 

végfelhasználóknak okozott kárra; 

súlyosságát és időtartamát, tekintettel a 

végfelhasználóknak vagy a vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok által 

védett közérdekre nézve okozott kárra; 

 

Módosítás  208 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a kis- és középvállalkozások 

pénzügyi helyzetét. 

 

Módosítás  209 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok különösen azt 

biztosítják, hogy a piacfelügyeleti 

ellenőrzés vagy tevékenység során az 

együttműködést elmulasztó vagy 

megtagadó gazdasági szereplőre szankció 

vethető ki. 

(5) A tagállamoknak lehetőséget kell 

adni arra, hogy a kisebb formális 

jogsértések esetén – és amennyiben a 

gazdasági szereplő a meg nem felelést 

időben kijavítja – ne alkalmazzanak 

szankciót. Ugyanakkor a tagállamok 
biztosítják, hogy a piacfelügyeleti 

ellenőrzés vagy tevékenység során az 

együttműködést elmulasztó vagy 

megtagadó gazdasági szereplőre szankció 

vethető ki. 

 

Módosítás  210 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

uniós harmonizációs jogszabályok 

megsértése esetén kiszabott pénzügyi 

szankciókat további piacfelügyeleti 
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tevékenységek finanszírozására 

használják fel. 

 

Módosítás  211 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

62 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság [2024. december 31-ig] és azt 

követően ötévente az elérni kívánt célok 

mentén értékeli e rendeletet, és az értékelés 

fő megállapításait tartalmazó jelentést 

nyújt be az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság részére. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  212 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

62 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentésnek értékelnie kell, hogy e 

rendelet elérte-e a megfogalmazott célokat, 

különös tekintettel az uniós piacon jelen 

lévő nem megfelelő termékek számának 

csökkentésére, az uniós harmonizációs 

jogszabályok Unión belüli hatékony és 

eredményes végrehajtásának biztosítására, 

az illetékes hatóságok közötti 

együttműködés fokozására és az uniós 

piacra belépő termékek ellenőrzésének 

szigorítására, figyelembe véve azonban a 

vállalkozásokra, és különösen a kis- és 

középvállalkozásokra gyakorolt hatást. Az 

értékelésnek ezenkívül az uniós 

finanszírozásban részesülő piacfelügyeleti 

tevékenységek, uniós politikák és 

jogszabályok követelményei tekintetében 

elért eredményességet is elemeznie kell. 

A jelentésnek értékelnie kell, hogy e 

rendelet elérte-e a megfogalmazott célokat, 

különös tekintettel az uniós piacon jelen 

lévő nem megfelelő termékek számának 

csökkentésére, az uniós harmonizációs 

jogszabályok Unión belüli hatékony és 

eredményes végrehajtásának biztosítására, 

az illetékes hatóságok közötti 

együttműködés fokozására és az uniós 

piacra belépő termékek ellenőrzésének 

szigorítására, figyelembe véve azonban a 

vállalkozásokra, és különösen a kis- és 

középvállalkozásokra gyakorolt hatást. 

 Az értékelést különösen e rendelet 

alkalmazási körének, valamint e rendelet 

rendelkezései tárgyak internete és 
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mesterséges intelligencia alapú eszközök 

tekintetében meglévő hatékonyságának 

értékelése céljából, valamint a 

technológiai, gazdasági és jogi 

fejlemények fényében kell elvégezni. 

 Az értékelésnek ezenkívül az uniós 

finanszírozásban részesülő piacfelügyeleti 

tevékenységek, uniós politikák és 

jogszabályok követelményei tekintetében 

elért eredményességet is elemeznie kell, 

valamint olyan új piaci alapú 

megoldásokat kell feltárnia és javasolnia, 

amelyek hatékonyan kiegészíthetik a 

piacfelügyeleti tevékenységeket. 

 

 

Módosítás  213 

Rendeletre irányuló javaslat 

62 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 62a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

feltételeit ez a cikk határozza meg. 

 (2) A Bizottságnak a 12b. cikk 

(6) bekezdésében, a 15. cikk (1b) 

bekezdésében és a 26. cikk (8a) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása öt éves 

időtartamra szól …[e rendelet 

hatálybalépésének napja] -tól/től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb 

három hónappal minden egyes időtartam 
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letelte előtt. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 12b. cikk (6) 

bekezdésében, a 15. cikk (1b) 

bekezdésében és a 26. cikk (8a) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét. 

 (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

 (5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 (6) A 12b. cikk (6) bekezdésének, a 15. 

cikk (1b) bekezdésének és a 26. cikk (8a) 

bekezdésének értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő 

két hónapon belül sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emelt 

ellene kifogást, illetve ha az említett 

időtartam lejártát megelőzően mind az 

Európai Parlament, mind a Tanács arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam két hónappal meghosszabbodik. 
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INDOKOLÁS 

A négy alapszabadság közül az áruk szabad mozgása érvényesül a legteljesebb mértékben. Ez 

a pillér a fogyasztók bizalmán alapul. Elengedhetetlen, hogy az európai fogyasztók 

bízhassanak abban, hogy az általuk megvásárolt termékek biztonságosak és megfelelőek, 

függetlenül azok gyártójától és attól, hogy mely tagállamban és milyen módon (hagyományos 

vagy online értékesítés) vásárolják meg azokat.  

Az elmúlt időszak számos botránya, mint például a „dízelbotrány”, azt mutatja, hogy még 

mindig vannak nem biztonságos és nem megfelelő termékek az EU piacán, valamint rávilágít 

arra, hogy az Uniónak hatékonyabb és összehangolt piacfelügyeletre van szüksége. Az uniós 

harmonizációs jogszabályoknak meg nem felelő termékek piaci jelenléte aláássa a fogyasztók 

piacon jelenlévő termékek minőségébe, biztonságosságába és környezetbarát jellegébe vetett 

bizalmát, ami veszélyezteti az egységes piac megfelelő működését. Ez veszélyezteti a 

fogyasztókat és más közérdekeket, valamint versenyhátrányba hozza azokat a vállalkozásokat, 

amelyek eleget tesznek az előírásoknak.  

Az EU-ba irányuló behozatal növekedése, az értékláncok egyre összetettebb volta, az 

egységes piacon forgalomban lévő termékek számának növekedése és az e-kereskedelmi 

tevékenységek fokozódása, valamint az új technológiák új kihívások elé állítják a tagállamok 

piacfelügyeleti hatóságait és az uniós intézményeket. Egyértelműen bizonyítható, hogy csak 

megfelelő, hatékony és összehangolt uniós piacfelügyelet válaszolhat ezekre a kihívásokra és 

biztosíthatja azt, hogy kizárólag biztonságos és megfelelő termékek jussanak el a végső 

fogyasztókhoz.  

Összességében véve az előadó határozottan üdvözli a Bizottság által előterjesztett új 

„Árucsomagot”, és különösen az uniós harmonizációs jogszabályok betartására és 

végrehajtására vonatkozó szabályokat és eljárásokat megállapító javaslatot. 

Mivel a 2013-as „Termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag”-ot sajnálatos módon továbbra 

is akadályozzák a Tanácsban, egyre sürgetőbbé válik, hogy az Európai Unió a 

piacfelügyeletre és az egységes piacon a termékek megfelelőségének betartására vonatkozó 

hatékony és naprakész jogszabályi keretre hagyatkozhasson. 

E tekintetben az előadó által javasolt jelentéstervezet támogatja és megerősíti a Bizottság 

javaslatának főbb rendelkezéseit, és több kérdést is igyekszik tisztázni.  

Az előadó fő célja egy összehangoltabb európai megközelítés bevezetése a piacfelügyelet 

tekintetében, valamint a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok és más illetékes hatóságok közötti 

magasabb szintű együttműködés biztosítása. 

1. Megfelelő termékek és a gazdasági szereplők számára egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása  

Az előadó határozottan úgy véli, hogy a piacfelügyelet megerősítése alapvető fontosságú 

annak biztosításához, hogy csak megfelelő és biztonságos termékek legyenek elérhetők az EU 

piacán, elősegítve ezáltal a piac működésének javítását. Ennek a rendeletnek is ezt a célt kell 

szolgálnia.   

Az előadó elismeri, hogy az e rendelettel létrehozott hatékony piacfelügyelet létfontosságú 

lehet a közérdek – úgymint az egészség és a biztonság –, a munkahelyi egészség- és 

balesetvédelem, a fogyasztók védelme és a környezetvédelem, valamint a közbiztonság 

védelméhez.   
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Az előadó nézete szerint az is rendkívül fontos, hogy a gazdasági szereplők számára 

tisztességes versenyt és egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak. Amellett, hogy a becsületes 

piaci szereplők jelentős erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy megfeleljenek az 

uniós követelményeknek, kollektíven kárt szenvednek a nem megfelelő vagy nem biztonságos 

áruk gyártásából vagy behozatalából adódóan. A gyenge piacfelügyelet nem nyújt védelmet a 

becsületes vállalatoknak, valamint annak kockázatával jár, hogy munkahelyek szűnnek meg. 

A piacfelügyeleti hatóságoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a nem megfelelő, valamint nem 

biztonságos termékeket azonosítják és távol tartják a piactól vagy kivonják onnan. Ez a 

fogyasztók, valamint a megbízható gyártók, importőrök és forgalmazók érdekeit szolgálja. 

2. A piacfelügyelettel kapcsolatos harmonizált európai megközelítés bevezetése  

 A tagállamok felügyeleti hatóságai közötti együttműködés megerősítése 

A rendelet meghatározza a piacfelügyeleti hatóságok hatásköreit annak érdekében, hogy azok 

biztosítsák a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok határokon átnyúló 

eredményes érvényesítését. Az előadó üdvözli a piacfelügyeleti hatóságok hatásköreinek 

érvényesítését, azonban kitart amellett, hogy ezeket az intézkedéseket arányos módon és 

kockázatalapú megközelítéssel kell alkalmazni.   

Az előadó szerint az egyik kulcskérdés annak biztosítása, hogy a különböző tagállamokban a 

különböző piacfelügyeleti hatóságok ugyanazon szabályokat ugyanúgy alkalmazzák.  

Az előadó ehhez a kockázatértékelésre vonatkozó módszertan és kritériumok, valamint az 

ellenőrzések összehangolását javasolja annak érdekében, hogy valamennyi gazdasági szereplő 

számára egyenlő versenyfeltételeket és tisztességes piaci versenyt biztosítsanak. 

A piacfelügyelettel kapcsolatos harmonizált megközelítés együtt jár a piacfelügyeleti 

hatóságok hatékony kölcsönös (peer-to-peer) értékelésének bevezetésével annak biztosítása 

érdekében, hogy a vonatkozó előírásokat az egész EU-n belül szigorúan és egységes módon 

végrehajtják és betartatják.  

 Az európai uniós termékmegfelelőségi hálózat (EUPC) európai dimenzióval történő 

bővítése   

Az előadó üdvözli az európai uniós termékmegfelelőségi hálózat létrehozását, melynek célja a 

piacfelügyeleti hatóságok, az európai intézmények és a gazdasági szereplők közötti jobb 

együttműködés előmozdítása. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a hálózat Bizottság által 

meghatározott különböző szereplői nem működnek együtt egymással kellőképpen. Az előadó 

ezért egy valódi európai dimenzióval kívánja bővíteni a hálózatot, és meg kívánja erősíteni 

annak szerepét, többek között azáltal, hogy hatáskörrel ruházza fel a közös piacfelügyeleti 

fellépések prioritásainak közös meghatározása, a meghatározott termékek ellenőrzésére 

vonatkozó egységes feltételek kialakítása és a nem megfelelő termékekre vonatkozó 

információk cseréjének megkönnyítése érdekében.  

3. A meg nem felelés elleni küzdelmet szolgáló intézkedések megerősítése  

 Termékmegfelelésért felelős személy  

A Bizottság bevezeti a termékmegfelelési információért felelős személy fogalmát mint a 

termék piaci forgalomba hozatalának szükséges feltételét. A fő célkitűzések a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok érvényesítése a gyártók vagy az általuk kijelölt 

képviselők és a piacfelügyeleti hatóságok közötti jó kapcsolat biztosításán keresztül, valamint 

a méltányos kereskedelmi feltételek uniós piacon történő megteremtése. 
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Az előadó határozottan támogatja ezt az elgondolást, és javasolja a termékmegfelelési 

információért felelős személy feladatainak a megfelelőségre történő kiterjesztését. 

Következésképpen a termék csak akkor hozható forgalomba, ha van olyan személy, aki e 

termék tekintetében felelős a termékmegfelelésért. Az előadó kibővíti a termékmegfelelésért 

felelős személy feladatait, és ráruházza annak felelősségét, hogy meg nem felelőség esetén 

felvegye a kapcsolatot a gyártóval. A termékmegfelelésért felelős személy saját 

kezdeményezésére vagy a piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles intézkedéseket hozni a 

feltárt meg nem felelések orvoslására.  

 Megfelelőségi adatbázis 

Az előadó bevezeti továbbá a termékmegfelelésért felelős személy elérhetőségeit és a gyártók 

EU-megfelelőségi nyilatkozatát tartalmazó online „megfelelőségi adatbázis” új fogalmát. 

Ezen adatbázisba a gyártók és más gazdasági szereplők rögzítik az adatokat, és az adatbázis 

ingyenesen elérhető lesz a piacfelügyeleti hatóságok és az Európai Unió lakossága számára. 

Az adatbázisnak két fő előnye van: a gazdasági szereplők egyetlen célzott adatbázisba 

tölthetik fel a megfelelőségi nyilatkozatot és más vonatkozó információkat, a hatóságok és a 

lakosság pedig egy helyen hozzájuthatnak ezekhez az információkhoz ahelyett, hogy 

különböző források felhasználásával és a gazdasági szereplők honlapján keresnék meg azokat.  

 Megfelelőséghez kapcsolódó partnerségi megállapodások és egyetértési megállapodások 

A Bizottság megteremti annak lehetőségét a piacfelügyeleti hatóság számára, hogy 

partnerségi megállapodást kössön a területén letelepedett gazdasági szereplővel. Az előadó 

ellenzi a megfelelőséghez kapcsolódó partnerségi megállapodásokra vonatkozó harmonizált 

rendelkezéseket. Az előadó nézete szerint ezek a partnerségi megállapodások ellentétesek 

lehetnek a közigazgatási szervek függetlenségének követelményével. Mivel a gazdasági 

szereplők feladatai összekeverednek, egyértelműen fennáll az összeférhetetlenség kockázata, 

ha a piacfelügyeleti hatóságnak egy olyan vállalat termékét kell ellenőriznie, amely számára 

korábban tanácsadási szolgáltatást nyújtott. Ezenfelül a megfelelőséghez kapcsolódó 

partnerségi megállapodások elvonják a piacfelügyeleti hatóságok figyelmét a fő feladatukról, 

vagyis annak biztosításáról, hogy csak megfelelő termékek legyenek forgalomba hozhatók. 

Ugyanezen okból a Bizottság javaslatának 8. cikkében előirányzott egyetértési 

megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseket is át kellett fogalmazni.  

4. Szembenézés az új kihívásokkal: e-kereskedelem és a dolgok internete  

Az e-kereskedelemi tevékenységek fokozódása problémákat vet fel a fogyasztók és más 

végfelhasználók egészségének és biztonságának a nem élelmiszer jellegű veszélyes 

termékekkel és a nem megfelelő termékekkel szembeni védelme területén. A piacfelügyeleti 

hatóságok számos nehézséggel néznek szembe, úgymint az interneten eladásra kínált 

termékek eredetének és a velük kapcsolatban felelősséget viselő gazdasági szereplők 

kilétének meghatározása, a kockázatértékelés vagy a biztonsági termékvizsgálatok 

lefolytatása a termékekhez való fizikai hozzáférés hiánya esetén. A Bizottság javaslata nem 

foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Bizottság e-kereskedelemről szóló iránymutatásai alapján az 

előadó azt javasolja, hogy minden tagállam biztosítsa az online úton értékesített termékekkel 

kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységek hatékony megszervezését és az online úton 

értékesített termékekkel foglalkozó megfelelő számú ellenőrt a nemzeti piacfelügyeleti 

hatóságán belül.  

A Bizottság nem vette figyelembe továbbá a dolgok internetének (IoT) elterjedését és a 

kapcsolódó eszközök számának megnövekedését. Az előadó nézete szerint az Unió 

szabályozási keretének ki kell terjednie a dolgok internetével kapcsolatos eszközök jelentette 
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aktuális biztonsági veszélyekre, mely eszközök feltörhetők, és ezért a távolból új kockázatot 

jelentenek. Az előadó szemszögéből ezért rendkívül fontos az internetkapcsolattal rendelkező 

termékekkel kapcsolatos, a fogyasztókat érintő új kockázatok felmérése. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT 

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 

készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 

jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig: 

Szervezet és/vagy személy 

ALIBABA 

AMAZON 

AMFORI 

ANEC 

ANIMA 

APPLE 

ASSOGIOCATTOLI 

BEUC 

BIC 

BUSINESSEUROPE 

CECE 

CECED 

CONFCOMMERCIO 

CONFINDUSTRIA  

DIE DEUTSCHE BAUINDUSTRIE 

DIGITAL EUROPE 

E-BAY 

EGMF - European Garden Machinery Industry Federation 

ELECTRICAL SAFETY FIRST 

EMOTA 

EUROCOMMERCE 

FEDERATION FRANCAISE DU COMMERCE ET DISTRIBUTION 

FEDERUNACOMA 

FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry 

GERMAN RETAIL FEDERATION – HDE 

IBM 

INDICAM  

INDUSTRIALL 

LIDL STIFTUNG 

LVMH 

MARKENVERBAND – NÉMET MÁRKASZÖVETSÉG 

ORGALIME 

PROSAFE 

RINA Consulting 

SCHNEIDER ELECTRIC 

TIE - TOY INDUSTRIES OF EUROPE 

Unifab – Union des fabricants 

VDMA 
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EURÓPAI BIZOTTSÁG 

AUSZTRIA EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 

NÉMETORSZÁG EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 

DÁNIA EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 

FRANCIAORSZÁG EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 

OLASZ VÁMÜGYNÖKSÉG 

OLASZ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

OLASZORSZÁG EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 

ROMÁNIA EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 

SVÉDORSZÁG EU MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ KÉPVISELETE 
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BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére 

a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére 

vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 

528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, a 2009/48/EK, a 2010/35/EU, 

a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 

2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 

2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról 

(COM(2017)0795 – C8 – 2017/0353(COD)) 

Vélemény előadója(*): Miroslav Mikolášik 

 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A fogyasztóvédelem és a környezetvédelem az egységes árupiac sarokkövét jelenti, amely a 

szabad mozgás megvalósítását célzó nagyszerű európai vívmányok részét képezi.  

Az EU-ban közös biztonsági és környezetvédelmi jogszabályok védik a polgárokat a 

biztonsági veszélyektől, a szennyezéstől és a környezeti károktól. Ugyanakkor még mindig túl 

sok olyan termék van forgalomban az EU piacán, amely nem felel meg az uniós jogban előírt 

rendelkezéseknek. A meg nem felelő termékek léte potenciális veszélyt jelent a polgárokra, 

veszélyezteti a környezetet és torzítja a versenyt. 

A rendeletre irányuló javaslat azon „árucsomag” része, amely az egységes árupiac működésén 

bizonyos gyengeségek felszámolásával kíván javítani. Az előadó üdvözli a rendeletre irányuló 

javaslatot, amelynek célja a megfelelőség megerősítése, valamint a termékekre vonatkozó 

harmonizált uniós jogszabályok végrehajtásának biztosítása. Az előadó ugyanakkor 

megjegyzi, hogy a rendelet hatálya korlátozott, mivel egyedül a mellékletben felsorolt 

harmonizált termékekre alkalmazandó. A jogszabály mellékletében szereplő „lex generalis” 

rendelkezések célja, hogy kiküszöböljék az esetleges átfedéseket vagy ellentmondásokat az 

azonos célú, jellegű vagy hatású más, meglévő vagy jövőbeni uniós harmonizációs 

jogszabályokban rögzített „lex specialis” rendelkezések között.  
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Az előadó elismeri, hogy a harmonizált uniós jogszabályok végrehajtása a tagállamok 

hatásköre, és joghatóságuknak megvannak a maguk határai. Ezért az Unió egész területén 

történő következetes végrehajtás biztosítása, valamint a nem megfelelés hatékony kezelése 

érdekében a tagállami tevékenységeket össze kell hangolni egymással.  

Elterjedt nézet, hogy a termékek biztonsága a leghatékonyabban úgy szavatolható, ha uniós 

jogszabályoknak kell megfelelniük. Bizonyos termékkategóriák, például a játékok vagy a 

vegyi anyagok tekintetében az uniós jogszabályok a világon a legszigorúbbak közé tartoznak. 

Ugyanakkor az EU-ban nap mint nap nagy mennyiségben kerülnek eladásra nem biztonságos 

és meg nem felelő termékek is. A RAPEX 2017-es éves jelentése szerint az EU-ban 

forgalmazott legtöbb veszélyes termék az alábbi kategóriákba tartozik: játékok (29%), 

gépjárművek (20%), ruházati cikkek, textíliák és divatáru (12%). A veszély jellege 

tekintetében leggyakrabban a fizikai sérülés (28%) és a vegyi kockázat (22%) eshetőségét 

állapították meg.  

A jelenlegi helyzet javítása érdekében fokozni kell az együttműködést a hatóságok és a 

gazdasági szereplők között. Ehhez az is szükséges, hogy a piacfelügyeleti gyakorlatok az EU 

egész területén és külső határain is következetesek legyenek, mert csak így lehet biztosítani 

mindenütt a megfelelés egyformán magas szintjét. Az előadó ezzel összefüggésben üdvözli a 

kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségeket és azt a jogi megközelítést, amely 

szerint azokat a termékeket, amelyekről valamely tagállamban megállapították, hogy nem 

felelnek meg az uniós jogszabályoknak, az EU egész területén nem megfelelő termékeknek 

kell tekinteni. 

Az előadó egyetért azzal, hogy a javaslatnak oly módon kell fokoznia a végrehajtási 

együttműködést, hogy eközben ne rójon aránytalan vagy túlzott terheket sem a tagállamok 

hatóságaira, sem a gazdasági szereplőkre. A javaslat tehát nem lépheti túl a benne kitűzött 

célok eléréséhez szükséges mértéket. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a kkv-k valós 

lehetőségeit mindig szem előtt kell tartani.  

Az uniós piacfelügyelet keretében végzett vizsgálatok megbízhatóságának és 

következetességének biztosítása érdekében a Bizottság uniós vizsgálóhelyek kijelölését 

javasolja. A vizsgálóhelyként kijelölt laboratóriumoknak rendelkezniük kell a feladatok 

legmagasabb színvonalon történő elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, felszereléssel, 

infrastruktúrával és személyzettel. Az előadó ezért azt tanácsolja, hogy e laboratóriumok 

egyúttal tudásközpontokként is működjenek (a tényleges és esetlegesen jelentkező 

veszélyekről gyűjtve ismereteket, például a káros vegyi anyagokkal kapcsolatban). Az előadó 

biztosítani kívánja, hogy a megfelelőség értékelésével megbízott kijelölt vagy más szervnek 

lehetősége legyen uniós tesztelési létesítménnyé válnia, amennyiben megfelel bizonyos előírt 

feltételeknek. 

Az előadó üdvözli, hogy a rendelet uniós termékmegfelelőségi hálózatot hoz létre azzal a 

céllal, hogy összehangolja és megkönnyítse a tagállamok közös végrehajtási tevékenységeit. 

Az előadó ezenkívül javasolja egy európai szintű harmonizált adatbázis létrehozását, 

amelyben a balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatokat gyűjtik össze annak biztosítása 

érdekében, hogy az ellenőrzés az EU-ban mindenütt következetes legyen. Az adatbázis 

egyúttal olyan eszközként is szolgálna, amely hozzájárul új egészségügyi és biztonsági 

jogszabályok és szabványok kidolgozásához, valamint javítja a végrehajtást. 

Az előadó különösen üdvözli, hogy a rendelet megerősített keretet biztosít az uniós piacra 
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belépő termékek ellenőrzéséhez (ezek az áruk az EU-ban forgalmazott áruk csaknem 30%-át 

teszik ki), hiszen mihelyt belép valamely termék az EU-ba, attól a pillanattól fogva már az EU 

egész területén szabadon mozoghat. Az előadó ugyanakkor hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági követelmények kiterjedjenek  az Unió 

piacára belépő termékekre is, így kizárólag biztonságos és az uniós jogszabályoknak 

megfelelő termékek léphessenek be az egységes piacra. Annak biztosítása érdekében, hogy 

nem biztonságos vagy meg nem felelő termékek ne lehessenek jelen az uniós piacon, a 

vámhatóságoknak még a termékek forgalomba hozatalát megelőzően el kell végezniük a 

szükséges ellenőrzéseket. Az előadó véleménye szerint mindenképpen foglalkozni kell azzal a 

gyakorlattal, hogy harmadik országbeli exportőrök olyan árubeléptető helyeket választanak 

ki, ahol kisebb következetességgel és szigorral folytatott ellenőrzésekre számíthatnak. 

Ezenkívül a vámhatóságok által végzett munka hatásfokát csökkentő hiányosságokat is fel 

kell számolni. 

Általánosságban elmondható, hogy az előadó a javasolt módosításokban az egészségügyi, 

biztonsági és környezetvédelmi szempontok megerősítésére törekedett, és úgy véli, hogy a 

megfelelésre és a végrehajtásra vonatkozó rendelet hozzájárul majd a tisztességesebb 

egységes árupiac megteremtéséhez. 

 

MÓDOSÍTÁS: 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 

Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A termékek Unión belüli szabad 

mozgásának biztosításához gondoskodni 

kell arról, hogy a termékek megfeleljenek a 

közérdek – úgymint az egészség és a 

biztonság általában –, a munkahelyi 

egészség és biztonság, a fogyasztók 

védelme és a környezetvédelem, valamint a 

közbiztonság magas szintű védelmére 

vonatkozó követelményeknek. Az 

előírások szigorú végrehajtása alapvető 

fontosságú ezen érdekek megfelelő 

védelme és a tisztességes verseny – az áruk 

uniós piacán való – kiteljesedését lehetővé 

(1) A termékek Unión belüli szabad 

mozgásának biztosításához gondoskodni 

kell arról, hogy a termékek megfeleljenek a 

közérdek – úgymint az egészség és a 

biztonság általában –, a munkahelyi 

egészség és biztonság, a fogyasztók 

védelme és a környezetvédelem, valamint a 

közbiztonság magas szintű védelmére 

vonatkozó követelményeknek. Az 

előírások szigorú végrehajtása alapvető 

fontosságú ezen érdekek megfelelő 

védelme és a tisztességes verseny – az áruk 

uniós piacán való – kiteljesedését lehetővé 
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tevő feltételek megteremtése 

szempontjából. A teljes belső piacon, 

többek között a harmadik országokból az 

Unióba belépő termékek vonatkozásában 

megvalósuló jogérvényesítés 

biztosításához ezért szabályokra van 

szükség. 

tevő feltételek megteremtése 

szempontjából. A teljes belső piacon, 

többek között a harmadik országokból az 

Unióba belépő termékek vonatkozásában 

megvalósuló jogérvényesítés 

biztosításához ezért szabályokra van 

szükség. A gazdasági szereplők számára 

az uniós jogszabályoknak való megfelelés 

megkönnyítése, valamint a piacfelügyeleti 

hatóságok végrehajtási intézkedésekre 

való felhatalmazása érdekében a 

rendelkezéseknek megfelelő egyensúlyt 

kell teremteniük az egyszerűség és a 

hatékonyság között. Az e rendeletben 

előírt követelményeknek és azok 

végrehajtásának az a rendeltetése, hogy 

különös hangsúlyt fektessenek az esetleg 

komoly veszélyt jelentő termékek 

felügyeletére. 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendeletnek ki kell terjednie a 

mellékletben felsorolt uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá tartozó 

termékekre. A mellékletben felsorolt 

jogszabályoknak az élelmiszeren és 

takarmányon, emberi, illetve 

állatgyógyászati felhasználásra szánt 

gyógyszereken, élő növényeken és 

állatokon, emberi eredetű termékeken, 

valamint a növények és állatok 

reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó 

növényi és állati termékeken kívül minden 

egyéb előállított termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályt le kell fedniük. 

Ez biztosítja majd a termékekre vonatkozó 

piacfelügyelet egységes uniós szintű 

keretrendszerét. Ezért a termékekre 

vonatkozó számos uniós harmonizációs 

jogszabályt módosítani kell, különösen a 

765/2008/EK rendelet egyes 

rendelkezéseire történő hivatkozások 

eltávolítása céljából. Ha a jövőben új uniós 

(5) E rendeletnek ki kell terjednie a 

2001/95/EK irányelv vagy a mellékletben 

felsorolt uniós harmonizációs jogszabályok 

hatálya alá tartozó termékekre. A 

mellékletben felsorolt jogszabályoknak az 

élelmiszeren és takarmányon, emberi, 

illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 

gyógyszereken, élő növényeken és 

állatokon, emberi eredetű termékeken, 

valamint a növények és állatok 

reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó 

növényi és állati termékeken kívül minden 

egyéb előállított termékre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályt le kell fedniük. 

Ez biztosítja majd a termékekre vonatkozó 

piacfelügyelet egységes uniós szintű 

keretrendszerét. Ezért a termékekre 

vonatkozó számos uniós harmonizációs 

jogszabályt módosítani kell, különösen a 

765/2008/EK rendelet egyes 

rendelkezéseire történő hivatkozások 

eltávolítása céljából. Ha a jövőben új uniós 
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harmonizációs jogszabály kerül 

elfogadásra, az elfogadott jogszabály 

határozza majd meg, hogy ez a rendelet 

vonatkozik-e rá. 

harmonizációs jogszabály kerül 

elfogadásra, az elfogadott jogszabály 

határozza majd meg, hogy ez a rendelet 

vonatkozik-e rá. 

Indokolás 

A hatékony fogyasztóvédelem szempontjából alapvető fontosságú, hogy az irányelvet 

beillesszék a jogszabályokba. Az irányelv hatálya alá tartozó számos termék, mint például a 

játékok, különösen fontos a lakosság számára, ezért védeni kell őket. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A fogyasztók biztonsága jelentős 

mértékben a biztonsági követelményeket 

előíró, termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok aktív 

érvényesítésén múlik. Ennek megfelelően a 

végrehajtási intézkedések erősítésére van 

szükség. Ezeket az intézkedéseket 

folyamatosan fejleszteni, a 

hatékonyságukat pedig növelni kell annak 

érdekében, hogy a globális piacból és az 

egyre összetettebb ellátási láncokból 

fakadó aktuális kihívásoknak 

megfeleljenek. 

(7) A fogyasztók biztonsága jelentős 

mértékben a biztonsági követelményeket 

előíró, termékekre vonatkozó uniós 

jogszabályok aktív érvényesítésén múlik. 

Ennek megfelelően a végrehajtási 

intézkedések erősítésére van szükség, 

beleértve az Unión belüli 

végfelhasználóknak az interneten 

eladásra kínált termékeket is. Ezeket az 

intézkedéseket folyamatosan fejleszteni, a 

hatékonyságukat pedig növelni kell annak 

érdekében, hogy a globális piacból és az 

egyre összetettebb ellátási láncokból 

fakadó aktuális kihívásoknak 

megfeleljenek. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Különös figyelmet kell fordítani a 

dolgok internetére és a mesterséges 

intelligencián alapuló eszközök egyre 

növekvő számára, figyelembe véve, hogy a 

fogyasztók egyre nagyobb mértékben 

használnak csatlakoztatott eszközöket 
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mindennapi életük során, anélkül hogy 

tudatában lennének a szóban forgó 

eszközök által képviselt veszélyeknek és a 

fennálló távoli kockázatoknak. Az uniós 

szabályozási keretnek ezért foglalkoznia 

kell ezekkel a kérdésekkel a fogyasztók 

jobb védelmének biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának a tagállamok 

hatáskörébe kell tartoznia, és ezek 

piacfelügyeleti hatóságaitól kell 

megkövetelni, hogy biztosítsák a 

jogszabályok maradéktalan teljesítését. A 

tagállamoknak tehát szisztematikus 

megközelítést kell alkalmazniuk a 

piacfelügyeleti és más területeken zajló 

végrehajtási tevékenységek 

hatékonyságának biztosítása érdekében. 

(9) Az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának a tagállamok 

hatáskörébe kell tartoznia, és ezek 

piacfelügyeleti hatóságaitól kell 

megkövetelni, hogy biztosítsák a 

jogszabályok maradéktalan teljesítését. A 

tagállamoknak tehát az uniós 

harmonizációs jogszabályok megfelelő 

végrehajtásának Bizottság általi nyomon 

követésére figyelemmel szisztematikus 

megközelítést kell alkalmazniuk a 

piacfelügyeleti és más területeken zajló 

végrehajtási tevékenységek 

hatékonyságának biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A méltányosabb egységes piacnak 

minden gazdasági szereplő számára 

biztosítania kell az egyenlő 

versenyfeltételeket, valamint a 

tisztességtelen versennyel szembeni 

védelmet. Ennek érdekében a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának 

megerősítésére van szükség. A gyártók és a 

(14) A méltányosabb egységes piacnak 

minden gazdasági szereplő számára 

biztosítania kell az egyenlő 

versenyfeltételeket, valamint a 

tisztességtelen versennyel szembeni 

védelmet. Ennek érdekében a termékekre 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtásának 

megerősítésére van szükség. A gyártók, 
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piacfelügyeleti hatóságok között kialakuló 

jó együttműködés kiemelten fontos, mivel 

lehetővé teszi a termékekhez kapcsolódó 

azonnali beavatkozások és korrekciós 

tevékenységek megtételét. Fontos, hogy 

annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok a termék uniós harmonizációs 

jogszabályoknak való megfelelésére 

vonatkozó kérdéseiket intézni tudják 

valakihez, lennie kell az Unióban 

letelepedett kapcsolattartó személynek. A 

termékmegfelelési információk nyújtásáért 

felelős személynek a gyártónak, az 

importőrnek vagy más, a gyártó által e 

célra kijelölt személynek, például egy 

másik gazdasági szerepelőnek, kell lennie. 

A termékmegfelelési információkért 

felelős, Unióban letelepedett személy 

kiemelt szerepet játszik abban, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 

álljon egy Unión belüli kapcsolattartó, és – 

az Unión belüli fogyasztók, munkavállalók 

és vállalkozások érdekében – a termékek 

uniós harmonizációs jogszabályoknak való 

megfelelését biztosító egyedi feladatok 

időben el legyenek látva. E rendelet 

termékmegfelelési információkért felelős 

az Unióban letelepedett személy kijelölést 

előíró rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

akkor, ha a termékekre vonatkozó bizonyos 

jogi eszközök ezzel megegyező hatású 

különös követelményeket határoznak meg, 

nevezetesen az 1223/2009/EK rendelet 4. 

cikke, az (EU) 2017/745 rendelet 15. cikke 

és az (EU) 2017/746 rendelet 15. cikke. 

forgalmazók, nagykereskedők, 

kiskereskedők és a piacfelügyeleti 

hatóságok között kialakuló jó 

együttműködés kiemelten fontos, mivel 

lehetővé teszi a termékekhez kapcsolódó 

azonnali beavatkozások és korrekciós 

tevékenységek megtételét. Fontos, hogy 

annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok a termék uniós harmonizációs 

jogszabályoknak való megfelelésére 

vonatkozó kérdéseiket intézni tudják 

valakihez, lennie kell az Unióban 

letelepedett kapcsolattartó személynek. A 

termékmegfelelési információk nyújtásáért 

felelős személynek a gyártónak vagy 

annak az e célra kijelölt, meghatalmazott 

képviselőjének kell lennie. Amennyiben a 

gyártó nem telepedett le az Unióban, és 

nincsen meghatalmazott képviselője, a 

termékmegfelelési információk 

nyújtásáért felelős személynek az 

importőrnek vagy a forgalmazónak kell 

lennie. A termékmegfelelési 

információkért felelős, Unióban 

letelepedett személy kiemelt szerepet 

játszik abban, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok rendelkezésére álljon egy Unión 

belüli kapcsolattartó, és – az Unión belüli 

fogyasztók, munkavállalók és 

vállalkozások érdekében – a termékek 

uniós harmonizációs jogszabályoknak való 

megfelelését biztosító egyedi feladatok 

időben el legyenek látva. E rendelet 

termékmegfelelési információkért felelős 

az Unióban letelepedett személy kijelölést 

előíró rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

akkor, ha a termékekre vonatkozó bizonyos 

jogi eszközök ezzel megegyező hatású 

különös követelményeket határoznak meg, 

nevezetesen az 1223/2009/EK rendelet 4. 

cikke, az (EU) 2017/745 rendelet 15. cikke 

és az (EU) 2017/746 rendelet 15. cikke. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok helyes 

alkalmazásának biztosításához alapos és 

hatékony piacfelügyeleti tevékenységre 

van szükség. Tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzések a gazdasági szereplők 

számára terhet jelenthetnek, a 

piacfelügyeleti hatóságoknak e szereplők 

érdekeit figyelembe véve és az említett 

terheket a hatékony és eredményes 

ellenőrzés elvégzéséhez még szükséges 

szintre korlátozva kell az ellenőrzési 

tevékenységüket megszervezniük és 

végrehajtaniuk. Ezenkívül a tagállamok 

illetékes hatóságainak a piacfelügyeleti 

tevékenységük elvégzésekor azonos szintű 

gondossággal kell eljárniuk, függetlenül 

attól, hogy az adott termék meg nem 

felelése a tagállam területére korlátozódik-

e vagy valószínűleg hatással van valamely 

másik tagállam piacára is. 

(18) A termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok helyes 

alkalmazásának biztosításához alapos és 

hatékony piacfelügyeleti tevékenységre 

van szükség. Tekintettel arra, hogy az 

ellenőrzések a gazdasági szereplők 

számára terhet jelenthetnek, a 

piacfelügyeleti hatóságoknak e szereplők 

érdekeit figyelembe véve és az említett 

terheket a hatékony és eredményes 

ellenőrzés elvégzéséhez még szükséges 

szintre korlátozva kell az ellenőrzési 

tevékenységüket megszervezniük és 

végrehajtaniuk. Ezenkívül a tagállamok 

illetékes hatóságainak a piacfelügyeleti 

tevékenységük elvégzésekor azonos szintű 

gondossággal kell eljárniuk, függetlenül 

attól, hogy az adott termék meg nem 

felelése a tagállam területére korlátozódik-

e vagy valószínűleg hatással van valamely 

másik tagállam piacára is. Valamely 

termék ismert vagy újonnan felmerülő 

kockázata esetén a piacfelügyeleti 

hatóságok által elvégzett ellenőrzések 

tekintetében egységes feltételeket kell 

meghatározni. 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) A piacfelügyeleti hatóságoknak 

képesnek kell lenniük arra, hogy tanácsot 

adjanak a csomagolással kapcsolatban és 

az uniós jogszabályokba ütköző helyzet 

fennállása esetén változtatásokat 

rendeljenek el. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
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33 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az Unióban a piacfelügyeleti 

keretrendszerhez kapcsolódóan elvégzett 

vizsgálatok megbízhatóságának és 

következetességének biztosítása érdekében 

a Bizottságnak uniós vizsgálóhelyeket kell 

kijelölnie. Ezenkívül, a vizsgálati 

eredmények Unión belüli megosztását 

szolgáló átfogóbb információs rendszer 

kifejlesztésére van szükség, hogy uniós 

szinten elkerülhetők legyenek a felesleges 

párhuzamosságok és a következetesség 

nagyobb teret nyerjen. 

(33) Az Unióban a piacfelügyeleti 

keretrendszerhez kapcsolódóan elvégzett 

vizsgálatok megbízhatóságának és 

következetességének biztosítása érdekében 

a Bizottságnak uniós vizsgálóhelyeket kell 

kijelölnie. A piacfelügyeleti hatóságoknak 

teljes mértékben figyelembe kell venniük a 

vizsgálóhelyek által elvégzett vizsgálatok 

eredményeit. Ezenkívül, a vizsgálati 

eredmények Unión belüli megosztását 

szolgáló átfogóbb információs rendszer 

kifejlesztésére van szükség, hogy uniós 

szinten elkerülhetők legyenek a felesleges 

párhuzamosságok és a következetesség 

nagyobb teret nyerjen. Az uniós 

vizsgálóhelyeknek az ismert és újonnan 

felmerülő kockázatok tekintetében 

tudásközpontként kell működniük, 

valamint segíteniük kell az Uniót és a 

tagállamokat, hogy a legkorszerűbb közös 

vizsgálati módszereket dolgozzák ki. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) A tagállamoktól meg kell követelni, 

hogy gondoskodjanak róla, hogy a 

megfelelő személyzethez és felszereléshez 

szükséges elegendő pénzügyi forrás mindig 

a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 

álljon. A hatékony piacfelügyeleti 

tevékenység erőforrásokat igényel, és az 

erőforrásokat folyamatosan és mindig az 

éppen aktuális végrehajtási igényeknek 

megfelelő szinten kell biztosítani. Az 

állami finanszírozást tehát díjak 

kiszabásával kell kiegészíteni, ami a nem 

megfelelőnek bizonyuló termékek 

vonatkozásában végzett piacfelügyeleti 

(35) A tagállamoktól meg kell követelni, 

hogy gondoskodjanak róla, hogy a 

megfelelő személyzethez és felszereléshez 

szükséges elegendő pénzügyi forrás mindig 

a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 

álljon. A hatékony piacfelügyeleti 

tevékenység erőforrásokat igényel, és az 

erőforrásokat folyamatosan és mindig az 

éppen aktuális végrehajtási igényeknek 

megfelelő szinten kell biztosítani. 

Közigazgatási és automatikus ellenőrzések 

nem helyettesíthetik a fizikai 

ellenőrzéseket, amelyek azt biztosítják, 

hogy egy adott termék lényegileg 
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tevékenység kapcsán felmerült költségeket 

fedezi, kellően figyelembe véve az adott 

gazdasági szereplő jogszabályoknak való 

megfelelés terén tanúsított eddigi 

teljesítményét. 

megfeleljen a vonatkozó uniós 

jogszabályoknak. Az állami finanszírozást 

tehát díjak kiszabásával kell kiegészíteni, 

ami a nem megfelelőnek bizonyuló 

termékek vonatkozásában végzett 

piacfelügyeleti tevékenység kapcsán 

felmerült költségeket fedezi, kellően 

figyelembe véve az adott gazdasági 

szereplő jogszabályoknak való megfelelés 

terén tanúsított eddigi teljesítményét. 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (36a) A nem megfelelő termékek 

forgalomba hozatalának hatékony 

megakadályozása érdekében súlyosbítani 

kell azokat a szankciókat, amelyeket az e 

rendelet gazdasági szereplőkre vonatkozó 

kötelezettségeket megállapító 

rendelkezéseinek megsértése és a 

termékekre vonatkozó bármilyen uniós 

vagy tagállami jogszabály gazdasági 

szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket 

megállapító rendelkezéseinek megsértése 

esetén  kivetnek. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38a) A Bizottságnak nyomon kell 

követnie a vámhatóságok teljesítményét, 

és törekednie kell azon hiányosságok 

felszámolására, amelyek gyengíthetik a 

jogszabályoknak megfelelő uniós termelők 

versenyesélyeit az áruikat az EU-ba 

exportáló harmadik országbeli 

termelőkkel szemben. A Bizottságnak 

ezenfelül azt a gyakorlatot is meg kell 

szüntetnie, hogy harmadik országbeli 
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exportőrök olyan helyeket választanak ki 

áruik Unióba történő beléptetésére, ahol 

kevésbé szigorúak vagy kevésbé 

rendszeresek az ellenőrzések. 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet a megfelelőséggel kapcsolatos 

információra vonatkozó szabályokat és 

eljárásokat állapít meg egyes olyan 

termékek tekintetében, amelyek az e 

termékek kereskedelmi feltételeit 

harmonizáló uniós jogi aktusok hatálya 

alá tartoznak. Létrehozza a gazdasági 

szereplőkkel e termékekhez kapcsolódóan 

kialakítandó együttműködés 

keretrendszerét. 

E rendelet célja, hogy megőrizze az 

európai fogyasztók egészségét, biztonságát 

és védelmét, valamint a környezetet, és 

eljárásokat állapít meg annak 

biztosítására, hogy az európai fogyasztók 

számára kizárólag biztonságos és 

megfelelő termékek álljanak 

rendelkezésre. 

  

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet minden olyan termékre 

vonatkozik, amely az e rendelet 

mellékletében meghatározott uniós 

harmonizációs jogszabályok hatálya alá 

esik (továbbiakban: „uniós harmonizációs 

jogszabályok”). 

(1) E rendelet minden olyan termékre 

vonatkozik, amely a 2001/95/EK irányelv 

vagy az e rendelet mellékletében 

meghatározott uniós harmonizációs 

jogszabályok hatálya alá esik 

(továbbiakban: „uniós harmonizációs 

jogszabályok”). 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet alkalmazása nem 

korlátozza a piacfelügyeleti hatóságokat az 

(3) E rendelet alkalmazása nem 

korlátozza a piacfelügyeleti hatóságokat az 
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általános termékbiztonságról szóló 

2001/95/EK irányelvben szereplő egyedi 

intézkedések meghozatalában. 

általános termékbiztonságról szóló 

2001/95/EK irányelvben szereplő egyedi 

intézkedések meghozatalában. A 

piacfelügyeleti hatóságoknak mindig az 

elővigyázatosság elve alapján kell 

eljárniuk, különösen az egészség és a 

környezet kapcsán. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti 

hatóságok által annak biztosítására végzett 

tevékenységek és intézkedések, hogy a 

termékek megfeleljenek az uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

megállapított követelményeknek, illetve ne 

jelentsenek veszélyt az egészségre, a 

biztonságra vagy a közérdek védelmének 

bármilyen más szempontjára; 

(3) „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti 

hatóságok által annak biztosítására végzett 

tevékenységek és intézkedések, hogy a 

termékek megfeleljenek az uniós 

jogszabályokban megállapított 

követelményeknek, illetve ne jelentsenek 

veszélyt általában az egészségre és 

biztonságra, a munkahelyi egészségre és 

biztonságra, a fogyasztók védelmére, a 

közbiztonságra vagy a közérdek 

védelmének bármilyen más szempontjára; 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. „az előírások formai megsértése”: 

minden adminisztratív jellegű meg nem 

felelés – amely nem eredményezi az 

alapvető követelmények megsértését –, 

ideértve többek között az előírások 

768/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat1a I. mellékletének R34. 

cikkében meghatározott formai 

megsértését; 

 _________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

768/2008/EK határozata a termékek 
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forgalomba hozatalának közös 

keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. 

o.). 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) „súlyos veszély”: a piacfelügyeleti 

hatóságok gyors beavatkozását igénylő 

bármely súlyos veszély, ideértve azt a 

súlyos veszélyt is, amelynek hatása nem 

azonnal jelentkezik; 

(15) „súlyos veszély”: gyors 

beavatkozást és nyomon követést igénylő 

veszély, ideértve az olyan eseteket is, 

amelyekben nem feltétlen mutatkoznak 

közvetlen hatások; súlyos veszélyt jelentő 

terméknek kell tekinteni minden olyan 

terméket, amely nem felel meg az uniós 

harmonizációs jogszabályokban 

megállapított valamely alapvető 

követelménynek, továbbá minden olyan 

terméket, amely a 2001/95/EK irányelv 

alapján nem felel meg az általános 

termékbiztonsági kritériumoknak; 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22a. „önkéntes intézkedések”: a 

gazdasági szereplő szabad akaratából 

meghozott intézkedések, amelyek célja a 

megfelelés hiányának felszámolása a 

piacfelügyeleti hatóság megállapításai 

nyomán vagy saját felismerése alapján; 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22b. „indokolással ellátott kérelem”: 

valamely piacfelügyeleti hatóság részéről 

tett, a meg nem megfelelés gyanúján 

alapuló kérelem; 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 22 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22c. „eltérő modellek”: minden, eltérő 

jellemzőkkel rendelkező termék, még ha 

ez az eltérés csekély vagy nem is létezik. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a gyártó letelepedett az Unióban 

vagy a termék tekintetében az alábbiak 

közül legalább egy megtalálható: 

a) a gyártó, illetve meghatalmazott 

képviselője letelepedett az Unióban vagy a 

termék tekintetében az alábbiak közül 

legalább egy megtalálható: 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az importőr; i. az importőr, ha a gyártó nem 

telepedett le az Unióban, és nem létezik 

meghatalmazott képviselő; 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i a alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) a forgalmazó; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az Unióban letelepedett természetes 

vagy jogi személy, akit vagy amelyet a 

gyártó írásbeli meghatalmazással a (3) 

bekezdésben felsorolt feladatok 

elvégzéséért felelős személyként jelölt ki, 

és azzal bízta meg, hogy ezeket a 

feladatokat a gyártó nevében lássa el; 

ii. amennyiben nem létezik az 

Unióban letelepedett gyártó vagy 

importőr, az Unióban letelepedett 

természetes vagy jogi személy, akit vagy 

amelyet a gyártó írásbeli meghatalmazással 

a termékmegfelelés biztosításáért és a (3) 

bekezdésben felsorolt feladatoknak a 

gyártó nevében történő elvégzéséért 

felelős személyként jelölt ki; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a gyártó, az importőr vagy az a) 

pontban meghatározott követelményeknek 

megfelelő egyéb személy megnevezése és 

elérhetőségei a (4) bekezdésnek 

megfelelően nyilvánosak, és az (5) 

bekezdésnek megfelelően feltüntetésre 

kerültek vagy beazonosíthatók. 

b) a gyártó, az importőr, a forgalmazó 

vagy az a) pontban meghatározott 

követelményeknek megfelelő egyéb 

személy megnevezése és elérhetőségei a 

(4) bekezdésnek megfelelően nyilvánosak, 

és az (5) bekezdésnek megfelelően 

feltüntetésre kerültek vagy 

beazonosíthatók. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) piacfelügyeleti hatóság indokolt b) piacfelügyeleti hatóság 
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kérésére átad az adott hatóság részére a 

termék megfelelőségének igazolásához 

szükséges minden információt és 

dokumentációt, mégpedig az Unió 

valamely, az érintett tagállam által 

meghatározott hivatalos nyelvén; 

indokolással ellátott kérelme alapján átad 

az adott hatóság részére a termék 

megfelelőségének igazolásához és a 3. cikk 

22c. pontjában meghatározott eltérő 

modellek jellemzői jelentős eltéréseinek 

bemutatásához szükséges minden 

információt és dokumentációt, mégpedig 

az Unió valamely, az érintett tagállam által 

meghatározott hivatalos nyelvén; 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) felkérésre együttműködik a 

piacfelügyeleti hatóságokkal valamely 

termék jelentette veszély megszüntetése 

vagy, ha az nem lehetséges, csökkentése 

érdekében tett intézkedések kapcsán. 

c) együttműködik a piacfelügyeleti 

hatóságokkal és – saját kezdeményezésére 

vagy az említett hatóságok felkérésre – 

azonnali intézkedéseket hoz valamely 

termék jelentette veszély megszüntetése 

vagy, ha az nem lehetséges, csökkentése 

érdekében, illetve abból a célból, hogy 

orvosolja a terméknek az uniós 

harmonizációs jogszabályokban vagy a 

2001/95/EK irányelvben meghatározott 

követelményekkel való meg nem felelését;  

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) ha úgy ítéli meg, illetve oka van 

feltételezni, hogy a szóban forgó termék 

veszélyt jelent vagy nem felel meg a 

vonatkozó uniós harmonizációs 

jogszabályoknak vagy harmonizált 

szabványoknak, haladéktalanul 

tájékoztatja a gyártót és – adott esetben – 

az egyéb gazdasági szereplőket. 
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Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A termék tekintetében a 

termékmegfelelési információért felelős 

személy megnevezését és elérhetőségeit a 

gyártók a saját honlapjukon, vagy ennek 

hiányában olyan eszközön teszik közzé, 

amelyen keresztül az Unió lakossága az 

információhoz könnyen és ingyenesen 

hozzáférhet. 

törölve 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A termék tekintetében a 

termékmegfelelési információért felelős 

személy megnevezését és elérhetőségeit 

vagy az azok beazonosítására szolgáló 

információt a terméken, annak 

csomagolásán, az árukötegen vagy a kísérő 

dokumentumokon fel kell tüntetni. 

(5) A gyártó megnevezését és 

elérhetőségeit, valamint a termék 

tekintetében a termékmegfelelési 

információért felelős személy 

elérhetőségeit vagy az azok 

beazonosítására szolgáló információt a 

terméken, annak csomagolásán, az 

árukötegen vagy a kísérő 

dokumentumokon fel kell tüntetni. 

Indokolás 

Bármely termék csak akkor hozható piaci forgalomba, ha megfelel a jogszabályoknak, és 

biztonságos a fogyasztókra és a környezetre nézve. Ezért az elsődleges felelősséget a gyártó 

viseli. 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az ezen cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában foglalt követelményeket 
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teljesítő gyártó, importőr vagy bármely 

más személy bármilyen megfelelő módon 

a nyilvánosság és egyéb gazdasági 

szereplők rendelkezésére bocsátja 

termékmodelljei fényképpel illusztrált 

jegyzékét, különösen azon termékek 

esetében, amelyek a 2001/95/EK irányelv 

13. cikke értelmében hozott bizottsági 

határozat tárgyát képezik vagy képezték, 

és az olyan termékek esetében, amelyeket 

széles körben forgalmaznak. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 A forgalmazók kötelezettségei 

 1. Egy termék forgalomba hozatala előtt a 

forgalmazók minden ésszerű lépést 

megtesznek annak biztosítására, hogy a 

gyártó és az importőr teljesítse az 

alkalmazandó harmonizációs 

jogszabályokban, a harmonizált 

szabványokban vagy a 2001/95/EK 

irányelvben meghatározott 

követelményeket. 

 2. A piacfelügyeleti hatóság indokolással 

ellátott kérelme alapján a 

termékmegfelelési információkért felelős 

személy az érintett tagállam által 

meghatározott uniós hivatalos nyelven az 

említett hatóság rendelkezésére bocsátja a 

termék megfelelőségének igazolásához és 

a 3. cikk 22c. pontjában meghatározott 

eltérő modellek jellemzői jelentős 

eltéréseinek bemutatásához szükséges 

minden információt és dokumentációt. 

Indokolás 

A kiskereskedők következetesen lehetővé teszik az illegális vagy nem megfelelő áruk 

értékesítését és fogyasztását. Ezen módosítás célja, hogy tevékenyebb szerepvállalásra 
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kötelezze a forgalmazókat az illegális árucikkek visszatartásában. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az uniós harmonizációs jogszabályok 

EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését 

írják elő, a gyártók a nyilatkozatot 

közzéteszik a saját honlapjukon vagy 

ennek hiányában olyan eszközön, 

amelyen keresztül az Unió lakossága az 

információhoz könnyen és ingyenesen 

hozzáférhet. 

Ha az uniós harmonizációs jogszabályok 

EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését 

írják elő, a gyártók – ideértve a harmadik 

országbeli gyártókat is – vagy az 

importőrök a nyilatkozatot ingyenesen 

közzéteszik. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7 . cikk törölve 

A megfelelőséghez kapcsolódó partnerségi 

megállapodások 

 

1. A piacfelügyeleti hatóság 

partnerségi megállapodást köthet a 

területén letelepedett gazdasági 

szereplővel, amelynek értelmében a 

piacfelügyeleti hatóság vállalja, hogy a 

gazdasági szereplőt az annak felelősségi 

körébe tartozó termékekre vonatkozó 

uniós harmonizációs jogszabályok 

tekintetében tanácsokkal és 

iránymutatással látja el. 

 

A megállapodás nem terjedhet ki 

megfelelőségértékelési tevékenységek 

elvégzésére, amire az uniós harmonizációs 

jogszabályoknak megfelelően bejelentett 

szervezetek kapnak megbízást. 

 

2. Ha valamely piacfelügyeleti  
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hatóság az (1) bekezdésnek megfelelő 

partnerségi megállapodásra lép, e tényt, 

valamint a megállapodás hatályával 

kapcsolatos részleteket, a saját és a 

gazdasági szereplő megnevezését és címét 

be kell vinnie a 34. cikkben említett 

rendszerbe. 

3. Ha valamely piacfelügyeleti 

hatóság az (1) bekezdésnek megfelelő 

partnerségi megállapodásra lép, a többi 

piacfelügyeleti hatóság értesíti az érintett 

hatóságot – az uniós harmonizációs 

jogszabályok teljesítéséhez kapcsolódóan 

– az adott gazdasági szereplő ellen általa 

meghozott bármely ideiglenes 

intézkedésről, és a gazdasági szerelő által 

megtett bármely korrekciós intézkedésről. 

 

4. Az (1) bekezdésnek megfelelő 

partnerségi megállapodásra lépő 

piacfelügyeleti hatóság az (1) és a (2) 

bekezdés szerinti feladatai ellátása 

kapcsán észszerűen felmerülő költségek 

összegét díj formájában a gazdasági 

szereplőre terhelheti. 

 

Indokolás 

A piacfelügyeleti hatóságoknak a jövőben is függetlenül és pártatlanul kell gyakorolniuk 

hatásköreiket. 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok a 

vállalkozásokkal vagy a vállalkozásokat 

vagy a végfelhasználókat képviselő 

szervezetekkel egyetértési 

megállapodásokat köthetnek, 

meghatározott termékkategóriák 

tekintetében vagy meghatározott földrajzi 

területeken a meg nem felelés feltárására 

vagy a megfelelés erősítésére irányuló 

tevékenységek közös végrehajtása vagy 

A piacfelügyeleti hatóságok a 

vámhatóságokkal, a kikötői és reptéri 

hatóságokkal, a gyártókkal és 

importőrökkel, a vállalkozásokkal, illetve a 

vállalkozásokat vagy a végfelhasználókat 

képviselő szervezetekkel egyetértési 

megállapodásokat köthetnek, 

meghatározott termékkategóriák 

tekintetében vagy meghatározott földrajzi 

területeken a meg nem felelés feltárására 
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finanszírozása érdekében. vagy a megfelelés erősítésére irányuló 

tevékenységek közös végrehajtása vagy 

finanszírozása érdekében, többek között a 

fogyasztók által e téren felvetett konkrét 

aggályok kezelése céljából. A 

piacfelügyeleti hatóság az egyetértési 

megállapodás elfogadása előtt a Bizottság 

rendelkezésére bocsátja a megállapodás 

tervezetét. A Bizottság véleményt terjeszt a 

piacfelügyeleti hatóságok elé az 

egyetértési megállapodás tervezetéről és a 

végrehajtásról szóló jelentésről. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A piacfelügyeleti hatóság valamely 

meg nem felelésre irányuló általa végzett 

vizsgálat részeként megkötött (1) bekezdés 

szerinti egyetértési megállapodáshoz 

felhasználhat bármely, más fél által 

elvégzett vagy finanszírozott tevékenység 

eredményként keletkezett információt, 

feltéve, hogy az adott tevékenység 

megvalósítása független, pártatlan és 

elfogulatlan módon történt. 

(2) A piacfelügyeleti hatóság valamely 

meg nem felelésre irányuló általa végzett 

vizsgálat részeként megkötött (1) bekezdés 

szerinti egyetértési megállapodáshoz 

felhasználhat bármely, más fél által 

elvégzett vagy finanszírozott tevékenység 

eredményként keletkezett információt, 

feltéve, hogy az adott tevékenység 

megvalósítása független, pártatlan és 

elfogulatlan módon történt. A 

termékvizsgálatok során használt 

módszerekre, valamint a vizsgálatok 

eredményeire vonatkozó információkat 

nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 

Indokolás 

Nagyobb átláthatóságra van szükség a vizsgálati módszerek és kritériumok, valamint a 

vizsgálat eredményei tekintetében. 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A piacfelügyeleti hatóságok és az (3) A piacfelügyeleti hatóságok, a 



 

PE620.871v02-00 132/153 RR\1162289HU.docx 

HU 

(1) bekezdésben említett vállalkozások 

vagy szervezetek között, az általuk az adott 

bekezdés szerint megkötött egyetértési 

megállapodás előkészítése vagy 

megvalósítása céljából történő minden 

információmegosztást úgy kell tekinteni, 

hogy az nem sérti a szakmai titoktartás 

követelményét. 

Bizottság vagy az EU termékmegfelelőségi 

testülete és az (1) bekezdésben említett 

vállalkozások vagy szervezetek között, az 

általuk az adott bekezdés szerint megkötött 

egyetértési megállapodás előkészítése vagy 

megvalósítása céljából történő minden 

információmegosztást a szakmai titoktartás 

követelményeinek megfelelően kell 

kezelni. A szóban forgó információ 

bármilyen további felhasználására a 

bizalmas adatkezelés, a szakmai és üzleti 

titoktartás legszigorúbb garanciáit kell 

érvényesíteni. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a feltételezhetően azon termékek 

által okozott balesetek vagy a 

végfelhasználók egészségét és biztonságát 

érő veszélyek figyelemmel kísérését 

szolgáló eljárásokat; 

b) a feltételezhetően azon termékek 

által okozott balesetek vagy a 

végfelhasználók egészségét, biztonságát 

vagy védelmét érő veszélyek figyelemmel 

kísérését szolgáló eljárásokat; 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da. a különösen az egészség- és 

környezetvédelmet érintő biztonsági 

kérdésekkel kapcsolatos tudományos és 

technikai ismeretek összegyűjtését és 

felderítését szolgáló eljárásokat; 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db. a piacfelügyeleti hatóságok és a 

tudományos vagy kutatóintézetek közötti 

együttműködés megteremtésére, valamint 

az információ- és tapasztalatcserére 

irányuló eljárásokat. 

Indokolás 

Az ismeretek, az információk és a tapasztalatok megosztása a piacfelügyeleti hatóságok és a 

tudományos és kutatóintézetek között mindkét fél számára előnyös, különösen azokon a 

területeken, ahol gyors a tudományos fejlődés és az innováció. 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok az (1) 

bekezdésben meghatározott 

tevékenységeik részeként – kockázatlapú 

megközelítésre épülő – ellenőrzéseket 

végeznek legalább az alábbi tényezőket 

figyelembe véve: 

(2) A piacfelügyeleti hatóságok az (1) 

bekezdésben meghatározott 

tevékenységeik részeként és az 

elővigyázatosság elvével összhangban – 

kockázatalapú megközelítésre épülő – 

ellenőrzéseket végeznek legalább az alábbi 

tényezőket figyelembe véve: 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a termék, így a forgalmazott 

termékek száma és az adott termékkel 

kapcsolatos veszélyek; 

i. a termék, így a forgalmazott 

termékek száma és az adott termékkel 

kapcsolatos veszélyek, különös figyelmet 

fordítva a potenciális veszély egészségügyi 

vetületére; 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 
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12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a termék veszélyeztetheti a 

végfelhasználók egészségét vagy 

biztonságát; 

a) a termék veszélyeztetheti a 

végfelhasználók egészségét, biztonságát 

vagy védelmét, illetve környezeti károkat 

okozhat; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a termék nem teljesíti az uniós 

harmonizációs jogszabályok szerint rá 

vonatkozó követelményeket. 

b) a termék nem teljesíti az uniós 

harmonizációs jogszabályok vagy a 

2001/95/EK irányelv szerint rá vonatkozó 

követelményeket, ezért veszélyeztetheti a 

végfelhasználók egészségét és biztonságát. 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha egy termék kivonására, visszahívására, 

betiltására vagy korlátozására kerül sor, a 

piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a 

Bizottság a 31. cikk szerint létrehozott 

hálózaton keresztül történő, a többi 

tagállam és a végfelhasználók megfelelő 

tájékoztatásáról. 

Ha egy termék kivonására, visszahívására, 

betiltására vagy korlátozására kerül sor, a 

piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a 

Bizottság 31. cikk szerint létrehozott 

hálózaton keresztül történő, az uniós 

vizsgálóhelyek, a többi tagállam és a 

végfelhasználók megfelelő 

tájékoztatásáról. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok hatóságai, a 

gazdasági szereplők és a 
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megfelelőségértékelő szervezetek között az 

eltérő kockázatértékelések miatt kialakuló 

jogviták rendezése érdekében a Bizottság 

– saját kezdeményezésére vagy valamely 

piacfelügyeleti hatóság kérésére – 

kockázatértékelést végeztethet az Európai 

Unió 28. cikkben említett 

referencialaboratóriumainak egyikével.  A 

kockázatértékelés minden érdekelt félre 

nézve kötelező erővel bír. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden egyes tagállam legalább 3 

évente nemzeti piacfelügyeleti stratégiát 

készít. A stratégiának elő kell mozdítania a 

piacfelügyelethez és az uniós 

harmonizációs jogszabályok tagállam 

területén történő végrehajtásához való 

következetes, átfogó és integrált 

megközelítést, valamint le kell fednie 

minden ágazatot és a termékellátási lánc 

minden szakaszát, a behozatalt és a 

digitális ellátási láncot is beleértve. 

(1) Tekintettel a gyors piaci 

változásokra és az újonnan felmerülő 

kockázatokra, minden tagállam legalább 4 

évente nemzeti piacfelügyeleti stratégiát 

készít. A stratégiának elő kell mozdítania a 

piacfelügyelethez és az uniós 

harmonizációs jogszabályok tagállam 

területén történő végrehajtásához való 

következetes, átfogó és integrált 

megközelítést, valamint le kell fednie 

minden ágazatot és a termékellátási lánc 

minden szakaszát, a behozatalt és a 

digitális ellátási láncot is beleértve. 

Nemzeti piacfelügyeleti stratégiáik 

elkészítése során a tagállamok 

konzultálnak az érdekelt felekkel, és 

észrevételeiket elérhetővé teszik a 

nyilvánosság számára. 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtása szempontjából 

prioritásként meghatározott területeket; 

b) az uniós harmonizációs 

jogszabályok végrehajtása szempontjából 

prioritásként meghatározott területeket; a 

tagállamok kiemelt területként veszik 
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figyelembe azokat a termékeket, 

amelyekre a 2001/95/EK irányelv 13. 

cikke alapján sürgősségi határozat 

vonatkozik vagy vonatkozott; 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a meg nem felelések prioritásként 

meghatározott területeken való 

előfordulásának csökkentése érdekében 

tervezett végrehajtási tevékenységeket, 

többek között, ahol releváns, a jelentős 

mértékű meg nem feleléssel bíró 

termékkategóriákra előirányzott minimális 

ellenőrzési intenzitást; 

c) a meg nem felelések prioritásként 

meghatározott területeken való 

előfordulásának csökkentése érdekében 

tervezett végrehajtási tevékenységeket, 

többek között, ahol releváns, a jelentős 

mértékű, és esetleg súlyos veszélyt jelentő 

meg nem feleléssel bíró 

termékkategóriákra előirányzott minimális 

ellenőrzési intenzitást; 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa. az internetre való csatlakozásra és 

a fogyasztók biztonságának 

veszélyeztetésére képes termékekkel 

kapcsolatban a fogyasztókra leselkedő új 

kockázatok értékelését; 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a 34. cikkben 

szereplő rendszeren keresztül 

nyilvánosságra hozzák a nemzeti 

(3) A tagállamok a 34. cikkben 

szereplő rendszeren keresztül 

nyilvánosságra hozzák a nemzeti 

piacfelügyeleti stratégiájukat, és azt 
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piacfelügyeleti stratégiájukat. elérhetővé teszik a nyilvánosság számára. 

Indokolás 

Fokozott átláthatóság. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hatáskört arra, hogy a gazdasági 

szereplő szervezetét érintő 

rendszerellenőrzést, többek között az e 

rendelet és a vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok betartásának 

biztosítását szolgáló eljárásokra kiterjedő 

ellenőrzést folytasson le; 

törölve 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – e pont – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. vizsgálat szempontjából szükséges 

időtartamra és mértékben a vizsgálat során 

a gazdasági szereplő bármely helyiségének 

lezárását vagy a tőle származó információ, 

adat vagy dokumentum lefoglalását; 

2. vizsgálat szempontjából szükséges 

időtartamra és mértékben a vizsgálat során 

a gazdasági szereplő bármely érintett 

helyiségének lezárását vagy a tőle 

származó információ, adat vagy 

dokumentum lefoglalását; 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) hatáskört arra, hogy amennyiben 

valamely súlyos veszély megelőzésére más 

hatékony eszköz nem áll rendelkezésre, 

ideiglenes intézkedéseket hozzon meg, 

h) hatáskört arra, hogy amennyiben 

valamely súlyos veszély megelőzésére más 

hatékony eszköz nem áll rendelkezésre, 

ideiglenes vagy végleges intézkedéseket 



 

PE620.871v02-00 138/153 RR\1162289HU.docx 

HU 

többek között különösen a 

tárhelyszolgáltatóknak a tartalom 

eltávolítására, az ahhoz való hozzáférés 

megszüntetésére vagy korlátozására, 

valamely webhelyhez, szolgáltatáshoz 

vagy fiókhoz való hozzáférés 

felfüggesztésére vagy korlátozására , vagy 

a domén-nyilvántartóknak és 

doménregisztrátoroknak valamely teljes 

doménnév meghatározott időtartamra 

történő felfüggesztésére való kötelezését 

előíró ideiglenes intézkedéseket; 

hozzon meg a nem biztonságos vagy nem 

megfelelő termékek tekintetében, többek 

között különösen a tárhelyszolgáltatóknak 

a tartalom eltávolítására, az ahhoz való 

hozzáférés megszüntetésére vagy 

korlátozására, valamely webhelyhez, 

szolgáltatáshoz vagy fiókhoz való 

hozzáférés felfüggesztésére vagy 

korlátozására, vagy a domén-

nyilvántartóknak és 

doménregisztrátoroknak valamely teljes 

doménnév meghatározott időtartamra 

történő felfüggesztésére való kötelezését 

előíró intézkedéseket; 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelésnek köszönhetően megszerzett 

nyereség visszaszolgáltatását elrendelje; 

m) hatáskört arra, hogy a meg nem 

felelésnek köszönhetően megszerzett 

nyereség visszaszolgáltatását elrendelje, és 

felszólítsa a vállalkozásokat az érintett 

fogyasztók kártalanítására; 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – n pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) hatáskört arra, hogy az e rendelet 

szerint hozott végleges határozatokat, 

végleges intézkedéseket, a gazdasági 

szereplő által tett kötelezettségvállalást 

vagy meghozott döntést, többek között a 

meg nem felelésért felelős gazdasági 

szereplő megnevezését, közzétegye. 

n) hatáskört arra, hogy az e rendelet 

szerint hozott végleges határozatokat, 

végleges intézkedéseket, a gazdasági 

szereplő által tett kötelezettségvállalást 

vagy meghozott döntést, többek között – a 

szakmai és üzleti titoktartás legszigorúbb 

garanciáira figyelemmel – a meg nem 

felelésért felelős gazdasági szereplő 

megnevezését és a fogyasztók által 

elszenvedett veszteségért vagy kárért a 

gazdasági szereplő által teljesítendő 

kompenzáció módját meghatározó 
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feltételeket közzétegye. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A piacfelügyeleti hatóságok a 

területük vonatkozásában közzéteszik a 

gazdasági szereplők feléjük tett 

kötelezettségvállalásait, a gazdasági 

szereplők által meghozott korrekciós 

intézkedések részleteit, valamint illetékes 

piacfelügyeleti hatóság által e rendelettel 

összhangban megtett ideiglenes 

intézkedésekre vonatkozó minden 

információt. 

(4) A piacfelügyeleti hatóságok a 

bizalmas adatkezelés, valamint a szakmai 

és üzleti titoktartás legszigorúbb 

garanciáira figyelemmel közzéteszik a 

gazdasági szereplők feléjük tett 

kötelezettségvállalásait, a gazdasági 

szereplők által a területükön meghozott 

korrekciós intézkedések részleteit, 

valamint az illetékes piacfelügyeleti 

hatóság által e rendelettel összhangban 

megtett ideiglenes intézkedésekre 

vonatkozó minden információt. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A piacfelügyeleti hatóságok az 

arányosság elvének megfelelően 

gyakorolják hatáskörüket. 

(5) A piacfelügyeleti hatóságok az 

elővigyázatosság és az arányosság elvének 

megfelelően gyakorolják hatáskörüket. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok a termékeket 

kellő mértékű, a termékek tulajdonságaira 

irányuló megfelelő vizsgálatnak vetik alá, a 

dokumentumok vizsgálatán, illetve adott 

esetben a reprezentatív mintán végzett 

fizikai és laboratóriumi ellenőrzéseken 

A piacfelügyeleti hatóságok a termékeket a 

Bizottság által meghatározott közös 

módszertannak megfelelően kellő 

mértékű, a termékek tulajdonságaira 

irányuló megfelelő vizsgálatnak vetik alá, a 

dokumentumok vizsgálatán, illetve adott 
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keresztül. esetben a reprezentatív mintán végzett 

fizikai és laboratóriumi ellenőrzéseken 

keresztül. A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el, amelyekben 

meghatározza a piacfelügyeleti hatóságok 

által – az uniós termékmegfelelőségi 

hálózat által meghatározott prioritásokkal 

összhangban – a különböző 

termékkategóriák termékeire vonatkozóan 

elvégzendő ellenőrzések minimális 

százalékos arányát.  

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok tiszteletben 

tartják a titoktartás elvét, amennyiben ez 

az érintett gazdasági szereplő szakmai és 

kereskedelmi titkainak, illetve a személyes 

adatok nemzeti jogszabályoknak megfelelő 

védelméhez szükséges, figyelemmel az 

Unióbeli végfelhasználók érdekeinek 

védelme céljából nyilvánosságra hozandó 

információkra. 

A piacfelügyeleti hatóságok a bizalmas 

adatkezelés, valamint a szakmai és üzleti 

titoktartás legszigorúbb garanciáit 

érvényesítik, és a nemzeti jogszabályoknak 

megfelelően megvédik a személyes 

adatokat, figyelemmel az unióbeli 

végfelhasználók érdekeinek védelme 

céljából nyilvánosságra hozandó 

információkra. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Annak eldöntése, hogy egy termék 

súlyos veszélyt jelent-e, a veszély jellegét 

és előfordulásának valószínűségét 

figyelembe vevő megfelelő 

kockázatértékelésen alapul. A nagyobb 

biztonság elérésének lehetősége vagy más, 

kisebb kockázatot jelentő termékek 

rendelkezésre állása nem képezhet alapot 

arra, hogy egy terméket súlyos veszélyt 

(2) Annak eldöntése, hogy egy termék 

súlyos veszélyt jelent-e, a veszély jellegét 

és előfordulásának valószínűségét, 

valamint az elővigyázatosság elvét 
figyelembe vevő megfelelő 

kockázatértékelésen alapul. A döntés során 

különös figyelem irányul a veszély 

egészségügyi vetületére. A nagyobb 

biztonság elérésének lehetősége vagy más, 

kisebb kockázatot jelentő termékek 
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jelentő terméknek tekintsenek. rendelkezésre állása nem képezhet alapot 

arra, hogy egy terméket súlyos veszélyt 

jelentő terméknek tekintsenek. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) független műszaki és tudományos 

tanácsadás nyújtását a Bizottság, beleértve 

a 31. cikk alapján létrehozott hálózatot, és 

a tagállamok részére; 

c) független műszaki és tudományos 

tanácsadás nyújtását a Bizottság, beleértve 

a 31. cikk alapján létrehozott hálózatot, és 

a tagállamok részére, valamint az újonnan 

kialakuló veszélyek jelzését a legfrissebb 

tudományos eredmények alapján; 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) tudásközpontként működnek a 

fogyasztók és a környezet tekintetében 

már meglevő és újonnan kialakuló 

veszélyek, például a vegyi anyagok 

vonatkozásában, amelyeket karcinogén, 

mutagén vagy reprodukciót károsító 

anyagokként, illetve a fogyasztói 

termékekben megjelenő más veszélyes 

anyagokként osztályoznak; 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) tudásközpontként működnek az 

internetre kapcsolódni képes termékekkel 

összefüggő, fogyasztókat érintő új 



 

PE620.871v02-00 142/153 RR\1162289HU.docx 

HU 

veszélyek tekintetében; 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

 20 cikk – 4 bekezdés – e c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ec) Az uniós vizsgálóhelyek segítséget 

nyújtanak a Bizottságnak és a 

tagállamoknak a közös, korszerű 

vizsgálati módszertanok kidolgozásában 

is; az átfedések elkerülése, valamint a 

tagállamok piacfelügyeleti és 

jogérvényesítési tevékenységei optimális 

támogatásának biztosítása érdekében 

szoros kapcsolatot kell kialakítani az 

Európai Vegyianyag-ügynökség és a 

tudásközpontként működő uniós 

vizsgálóhelyek között. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A piacfelügyeleti hatóságok a 

megfelelő piacfelügyeleti intézkedések 

elfogadása során kellő mértékben 

figyelembe veszik az uniós vizsgálóhelyek 

vizsgálati eredményeit, elemzéseit és 

következtetéseit. 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megkereső hatóság kérésére a 

megkeresett hatóság az e rendelet szerint 

ráruházott hatáskörében eljárva 

haladéktalanul megteszi a meg nem felelés 

előfordulásának megszüntetéséhez 

(1) A megkereső hatóság, a Bizottság, 

vagy bármely más, a meg nem felelést 

kellően alátámasztó bizonyítékot bemutató 

érintett fél kérésére a megkeresett hatóság 

az e rendelet szerint ráruházott 
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szükséges végrehajtási intézkedéseket. hatáskörében eljárva haladéktalanul 

megteszi a meg nem felelés 

előfordulásának megszüntetéséhez 

szükséges végrehajtási intézkedéseket. 

Amennyiben a megkeresett hatóság nem 

tesz lépéseket, a Bizottság maga tehet meg 

minden szükséges végrehajtási 

intézkedést. 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság minden év június 30-ig 

jelentést készít a tagállamok által az előző 

naptári évre vonatkozóan benyújtott 

információk alapján. A jelentést a 34. 

cikkben említett rendszerben kell 

közzétenni. 

A Bizottság minden év június 30-ig 

jelentést (és arról kivonatos összegzést) 

készít a tagállamok által az előző naptári 

évre vonatkozóan benyújtott információk 

alapján. A jelentést a 34. cikkben említett 

rendszerben kell közzétenni. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha valamely tagállam vámhatóságai 

okkal feltételezik, hogy egy gazdasági 

szereplő azért helyezte át egy másik 

tagállamba azt a helyet, ahol termékei 

belépnek az uniós piacra, mert ott az 

ellenőrzések kevésbé szigorúak vagy 

rendszertelenebbek, akkor erről 

tájékoztatják azon tagállam érintett 

hatóságait, amelyben a gazdasági 

szereplővel kapcsolatban vélelmezett 

kockázat keletkezett, és felkérhetik az 

uniós termékmegfelelőségi hálózatot, 

hogy kövesse nyomon a szóban forgó 

termékek belépését. 
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Indokolás 

A módosítás célja annak biztosítása, hogy kizárólag biztonságos és megfelelő termékek 

léphessenek be az uniós piacra. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a terméket nem látták el az adott 

uniós harmonizációs jogszabályoknak 

megfelelő jelöléssel vagy címkével; 

b) a terméket nem látták el az adott 

uniós harmonizációs jogszabályoknak 

megfelelő jelöléssel vagy címkével, és ez a 

probléma észszerű időn belül helyesbítés 

útján nem oldható meg; 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

prioritásként kezelik a 952/2013/EU 

rendelet 38. cikkének (2) bekezdése szerint 

engedélyezett gazdálkodók által szabad 

forgalomba bocsátásra bejelentett azon 

termékeket, amelyek szabad forgalomba 

bocsátása e rendelet 28. cikkének (1) 

bekezdésének megfelelően felfüggesztésre 

került. 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

minden gazdasági szereplő esetében 

egyenlő módon kezelik azon termékek 
szabad forgalomba bocsátását, amelyek e 

rendelet 28. cikkének (1) bekezdésének 

megfelelően felfüggesztésre kerültek. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság strukturált 

közreműködést tesz lehetővé az érdekelt 

felek, köztük a fogyasztói csoportok 

számára annak érdekében, hogy segítse a 
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közös, egyidejű felügyeleti tevékenységek 

előtérbe állítását és kiválasztását. 

Indokolás 

A fogyasztói szervezetek rendszeresen végeznek összehasonlító termékvizsgálatokat 

laboratóriumaikban, és hozzájárulnak a nem biztonságos és meg nem felelő termékek 

azonosításához. A nemzeti és európai szinten gyűjtött bizonyítékok és adatok 

hozzájárulhatnak az uniós termékmegfelelőségi hálózat hatékonyabb működéséhez. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) nyomon követi a piacfelügyeleti 

hatóságok és a vámhatóságok 

tevékenységét annak biztosítása 

érdekében, hogy a harmonizált és nem 

harmonizált termékek ellenőrzése azonos 

mértékű és szigorú legyen a különböző 

tagállamokban; 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) közös vizsgálati módszertant 

határoz meg a tagállamok által végzett 

ellenőrzések egységességének biztosítása 

érdekében; 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megszervezi a piacfelügyeleti 

hatóságok között az együttműködést, 

f) megszervezi az együttműködést, 

valamint előmozdítja az információk és 
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valamint az információk és bevált 

gyakorlatok hatékony megosztását; 

bevált gyakorlatok hatékony és rendszeres 

megosztását egyrészről a tagállamok, 

másrészről a piacfelügyeleti hatóságok 

között, továbbá a tagállamok és az érintett 

érdekelt felek között; 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ma) egységes kockázatelemzési 

gyakorlatok kidolgozása és különböző 

kockázati kategóriák meghatározása; 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – m b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 mb) a vámhatóságok teljesítményének 

nyomon követése, törekedve egyrészt azon 

hiányosságok felszámolására, amelyek 

gyengíthetik a jogszabályoknak megfelelő 

uniós termelők versenyesélyeit az áruikat 

az EU-ba exportáló harmadik országbeli 

termelőkkel szemben, másrészt azon 

gyakorlat megszüntetésére, hogy 

harmadik országbeli exportőrök olyan 

helyeket választanak ki áruik EU-ba 

történő beléptetésére, ahol kevésbé szigorú 

vagy kevésbé rendszeres az ellenőrzés; 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – m c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 mc) jelentés benyújtása az Európai 

Parlamentnek az uniós 
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termékmegfelelőségi testület 

tevékenységéről; 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – m d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 md) a végfelhasználók egészségét, 

biztonságát és/vagy védelmét, illetve a 

környezetet érintő balesetekre, sérülésekre 

vagy káresetekre vonatkozó páneurópai 

adatbázisra irányuló eljárások 

létrehozása, és az ezen adatbázisba 

továbbított információkhoz való egyszerű 

hozzáférés biztosítása  valamennyi érintett 

érdekelt fél számára; 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság kicserélhet a 

piacfelügyelettel kapcsolatos bizalmas 

információkat harmadik országok 

szabályozó hatóságaival vagy nemzetközi 

szervezetekkel, amennyiben azokkal a 

hatóságokkal vagy szervezetekkel 

viszonosságon alapuló titoktartási 

megállapodásokat kötött. 

(1) A Bizottság a bizalmas 

adatkezelés, valamint a szakmai és üzleti 

titoktartás legszigorúbb garanciáira 

figyelemmel kicserélhet a piacfelügyelettel 

kapcsolatos bizalmas információkat 

harmadik országok szabályozó 

hatóságaival vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok meghatározzák az e rendelet 

gazdasági szereplőkre vonatkozó 

kötelezettségeket megállapító 

A Bizottság a tagállamokkal közösen 

meghatározza az e rendelet gazdasági 

szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket 
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rendelkezéseinek megsértése, valamint, 

amennyiben az adott jogszabály nem írja 

elő a szankciókat, az e rendelet hatálya alá 

tartozó, termékekre vonatkozó uniós 

harmonizációs jogszabályok gazdasági 

szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket 

megállapító rendelkezéseinek megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókkal 

kapcsolatos szabályokat, és minden 

szükséges intézkedést megtesznek azok 

végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 

előírt szankcióknak hatékonynak, 

arányosnak és visszatartó erejűnek kell 

lenniük. 

megállapító rendelkezéseinek megsértése, 

valamint, amennyiben az adott jogszabály 

nem írja elő a szankciókat, a termékekre 

vonatkozó uniós jogszabályok gazdasági 

szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket 

megállapító rendelkezéseinek megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókkal 

kapcsolatos szabályokat, és minden 

szükséges intézkedést megtesz azok 

végrehajtásának biztosítása érdekében. A 

szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. 

A Bizottság emellett meghatározza a nem 

megfelelő termékekre és a megfelelést 

elmulasztó gazdasági szereplőkre 

vonatkozóan a veszélyeknek kitett 

fogyasztók mielőbbi védelme érdekében a 

tagállamok által hozandó ideiglenes 

intézkedések és korrekciós fellépések 

operatív szabályait. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kis- és középvállalkozások 

pénzügyi helyzetét; 

törölve 

Indokolás 

Ez a kritérium nem a végfelhasználóknak vagy a környezetnek okozott kár arányosságához 

kapcsolódik, ezért nem szerepelhet első helyen a szankcióról való döntéshozatal 

folyamatában. 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a meg nem felelés jellegét, 

súlyosságát és időtartamát, tekintettel a 

b) a meg nem felelés jellegét, 

súlyosságát és időtartamát, tekintettel a 
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végfelhasználóknak okozott kárra; végfelhasználóknak okozott, illetve a 

környezet, valamint a társadalmi és 

gazdasági érdekek tekintetében előidézett 
kárra; 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a kis- és középvállalkozások 

pénzügyi helyzetét. 
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