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Módosítás 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termékek Unión belüli szabad 
mozgásának garantálása érdekében 
biztosítani kell, hogy azok megfeleljenek 
az olyan közérdekek magas szintű 
védelmére vonatkozó követelményeknek, 
mint általában az egészség és a biztonság, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
fogyasztók védelme és a 
környezetvédelem, valamint a 
közbiztonság. Ezen érdekek megfelelő 
védelme és az uniós árupiacon a 
tisztességes versenyhez szükséges 
feltételek megteremtése érdekében e 
követelmények határozott megerősítésére 
van szükség. Ezért a piacfelügyeletre és az 
Unióba a harmadik országokból belépő 
termékek ellenőrzésére vonatkozóan 
szabályokat kell alkotni.

(1) A termékek Unión belüli szabad 
mozgásának garantálása érdekében 
biztosítani kell, hogy azok megfeleljenek 
az olyan közérdekek magas szintű 
védelmére vonatkozó követelményeknek, 
mint általában az egészség és a biztonság, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
fogyasztók védelme és a 
környezetvédelem, a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok, valamint a közbiztonság. 
Ezen érdekek megfelelő védelme és az 
uniós árupiacon a tisztességes versenyhez 
szükséges feltételek megteremtése 
érdekében e követelmények határozott 
megerősítésére van szükség. Ezért a 
piacfelügyeletre és az Unióba a harmadik 
országokból belépő termékek ellenőrzésére 
vonatkozóan szabályokat kell alkotni.

Or. de

Módosítás 67
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termékek Unión belüli szabad 
mozgásának garantálása érdekében 
biztosítani kell, hogy azok megfeleljenek 
az olyan közérdekek magas szintű 
védelmére vonatkozó követelményeknek, 
mint általában az egészség és a biztonság, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
fogyasztók védelme és a 

(1) A termékek Unión belüli szabad 
mozgásának garantálása érdekében 
biztosítani kell, hogy azok megfeleljenek 
az olyan közérdekek magas szintű 
védelmére vonatkozó követelményeknek, 
mint általában az egészség és a biztonság, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
tisztességes kereskedelmi gyakorlatok, a 
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környezetvédelem, valamint a 
közbiztonság. Ezen érdekek megfelelő 
védelme és az uniós árupiacon a 
tisztességes versenyhez szükséges 
feltételek megteremtése érdekében e 
követelmények határozott megerősítésére 
van szükség. Ezért a piacfelügyeletre és az 
Unióba a harmadik országokból belépő 
termékek ellenőrzésére vonatkozóan 
szabályokat kell alkotni.

fogyasztók védelme, a környezetvédelem, 
a szellemi tulajdon védelme, valamint a 
közbiztonság. Ezen érdekek megfelelő 
védelme és az uniós – hagyományos és 
online – árupiacon a tisztességes 
versenyhez szükséges feltételek 
megteremtése érdekében e követelmények 
határozott megerősítésére van szükség. 
Ezért a valós és a digitális piac 
felügyeletére és az Unióba a harmadik 
országokból belépő termékek ellenőrzésére 
vonatkozóan szabályokat kell alkotni.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon. Továbbá, a termék eredetisége biztosítékot jelent a fogyasztó 
számára a tekintetben, hogy a termék biztonságos és megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Módosítás 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletnek ezért a 765/2008/EK 
rendelet, a 2001/95/EK irányelv és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos számos más 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabály rendelkezéseit egyetlen olyan 
jogszabályban kell egyesítenie, amely mind 
a harmonizált, mind a nem harmonizált 
uniós jogszabályok tárgyát képező 
termékekre vonatkozik, függetlenül attól, 
hogy a termékeket fogyasztói vagy 
professzionális használatra szánták-e, 
illetve valószínűleg erre fogják-e használni.

(8) E rendeletnek ezért a 765/2008/EK 
rendelet, a 2001/95/EK irányelv és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos számos más 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabály rendelkezéseit egyetlen olyan 
jogszabályban kell egyesítenie, amely mind 
a harmonizált, mind a nem harmonizált 
uniós jogszabályok tárgyát képező 
termékekre vonatkozik, függetlenül attól, 
hogy a termékeket fogyasztói vagy 
professzionális használatra szánták-e, 
illetve valószínűleg erre fogják-e használni, 
valamint függetlenül attól, hogy 
hagyományos vagy online értékesítésről 
van-e szó.
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Or. en

Indokolás

Nem lehet különbség az online és a hagyományos értékesítési környezetre vonatkozó 
piacfelügyeleti szabályok terén, hogy az online piac ne jelentsen belépési pontot az uniós 
piacra érkező nem biztonságos termékek számára. Következésképpen a piacfelügyeleti 
tevékenységeknek a forgalmazási csatornától függetlenül kell az e rendelet hatálya alá tartozó 
termékekre kiterjedniük.

Módosítás 69
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletnek ezért a 765/2008/EK 
rendelet, a 2001/95/EK irányelv és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos számos más 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabály rendelkezéseit egyetlen olyan 
jogszabályban kell egyesítenie, amely mind 
a harmonizált, mind a nem harmonizált 
uniós jogszabályok tárgyát képező 
termékekre vonatkozik, függetlenül attól, 
hogy a termékeket fogyasztói vagy 
professzionális használatra szánták-e, 
illetve valószínűleg erre fogják-e használni.

(8) E rendeletnek ezért a 765/2008/EK 
rendelet, a 2001/95/EK irányelv és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos számos más 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabály rendelkezéseit egyetlen olyan 
jogszabályban kell egyesítenie, amely mind 
a harmonizált, mind a nem harmonizált 
uniós jogszabályok tárgyát képező 
termékekre vonatkozik, függetlenül attól, 
hogy a termékeket online vagy 
hagyományos csatornákon értékesítik-e, 
fogyasztói vagy professzionális használatra 
szánták-e, illetve valószínűleg erre fogják-e 
használni.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 70
Constance Le Grip
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendeletnek az unió piacfelügyeletre 
vonatkozó átfogó keretet kell létrehoznia. 
Meg kell határoznia a hatálya alá tartozó és 
az az alól kizárt termékek körét, meg kell 
követelnie a tagállamoktól a piacfelügyelet 
megszervezését és elvégzését, köteleznie 
kell a tagállamokat a piacfelügyeleti 
hatóságok kijelölésére, hatásköreik és 
kötelezettségeik meghatározására, és fel 
kell hatalmaznia a tagállamokat az
általános és ágazatspecifikus 
piacfelügyeleti programok létrehozására.

(12) E rendeletnek az unió piacfelügyeletre 
vonatkozó átfogó keretet kell létrehoznia. 
Meg kell határoznia a hatálya alá tartozó és 
az az alól kizárt termékek körét, meg kell 
követelnie a tagállamoktól a piacfelügyelet 
megszervezését és elvégzését, köteleznie 
kell a tagállamokat a piacfelügyeleti 
hatóságok kijelölésére, hatásköreik és 
kötelezettségeik meghatározására, és fel 
kell hatalmaznia a tagállamokat a valós és 
a digitális piacot egyaránt célzó általános 
és ágazatspecifikus piacfelügyeleti 
programok létrehozására.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 71
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A teljes piacfelügyeleti eljárás 
piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági 
szereplők részére történő átláthatóvá és 
könnyen nyomon követhetővé tétele 
érdekében a rendeletnek világosan meg 
kell határoznia a folyamat lépéseit, 
időrendi sorrendben, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
azonosítják az általuk kockázatosnak tartott 
terméket egészen a kockázatértékelésig, az 
adott gazdasági szereplő által egy 

(14) A teljes piacfelügyeleti eljárás 
piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági 
szereplők részére történő átláthatóvá és 
könnyen nyomon követhetővé tétele 
érdekében a rendeletnek világosan meg 
kell határoznia a folyamat lépéseit, 
időrendi sorrendben, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
azonosítják az általuk kockázatosnak tartott 
terméket egészen a kockázatértékelésig, az 
adott forgalomba hozatalért felelős 
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meghatározott időszakon belül 
meghozandó kiigazító intézkedésekig, 
valamint a piacfelügyeleti hatóságok által a 
gazdasági szereplők meg nem felelése, 
illetve sürgősség esetén meghozandó 
intézkedésekig.

személy által egy meghatározott időszakon 
belül meghozandó kiigazító 
intézkedésekig, valamint a piacfelügyeleti 
hatóságok által a forgalomba hozatalért 
felelős személyek meg nem felelése, illetve 
sürgősség esetén meghozandó 
intézkedésekig.

Or. it

Módosítás 72
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A teljes piacfelügyeleti eljárás 
piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági 
szereplők részére történő átláthatóvá és 
könnyen nyomon követhetővé tétele 
érdekében a rendeletnek világosan meg 
kell határoznia a folyamat lépéseit, 
időrendi sorrendben, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
azonosítják az általuk kockázatosnak tartott 
terméket egészen a kockázatértékelésig, az
adott gazdasági szereplő által egy 
meghatározott időszakon belül 
meghozandó kiigazító intézkedésekig, 
valamint a piacfelügyeleti hatóságok által a 
gazdasági szereplők meg nem felelése, 
illetve sürgősség esetén meghozandó 
intézkedésekig.

(14) A teljes piacfelügyeleti eljárás 
piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági 
szereplők részére történő átláthatóvá és 
könnyen nyomon követhetővé tétele 
érdekében a rendeletnek világosan meg 
kell határoznia a folyamat lépéseit, 
időrendi sorrendben, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
azonosítják az általuk kockázatosnak tartott 
terméket egészen a kockázatértékelésig, a 
valós és a digitális gazdaságban 
tevékenykedő, adott gazdasági szereplő 
által egy meghatározott időszakon belül 
meghozandó kiigazító intézkedésekig, 
valamint a piacfelügyeleti hatóságok által a 
gazdasági szereplők meg nem felelése, 
illetve sürgősség esetén meghozandó 
intézkedésekig.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.
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Módosítás 73
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A teljes piacfelügyeleti eljárás 
piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági 
szereplők részére történő átláthatóvá és 
könnyen nyomon követhetővé tétele 
érdekében a rendeletnek világosan meg 
kell határoznia a folyamat lépéseit, 
időrendi sorrendben, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
azonosítják az általuk kockázatosnak tartott 
terméket egészen a kockázatértékelésig, az 
adott gazdasági szereplő által egy 
meghatározott időszakon belül 
meghozandó kiigazító intézkedésekig, 
valamint a piacfelügyeleti hatóságok által a 
gazdasági szereplők meg nem felelése, 
illetve sürgősség esetén meghozandó 
intézkedésekig.

(14) A teljes piacfelügyeleti eljárás 
piacfelügyeleti hatóságok és a gazdasági 
szereplők részére történő átláthatóvá és 
könnyen nyomon követhetővé tétele 
érdekében a rendeletnek világosan meg 
kell határoznia a folyamat lépéseit, 
időrendi sorrendben, attól a pillanattól 
kezdve, hogy a piacfelügyeleti hatóságok 
azonosítják az általuk kockázatosnak tartott 
terméket egészen a kockázatértékelésig, a 
forgalomba hozatalért felelős személy által 
egy meghatározott időszakon belül 
meghozandó kiigazító intézkedésekig, 
valamint a piacfelügyeleti hatóságok által a 
forgalomba hozatalért felelős személyek 
meg nem felelése, illetve sürgősség esetén 
meghozandó intézkedésekig.

Or. it

Módosítás 74
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A piacfelügyeleti hatóságok 
munkájának megkönnyítése érdekében a 
gazdasági szereplők az említett hatóságok 
rendelkezésére bocsátják a feladataik 
ellátáshoz szükséges valamennyi 
dokumentációt és információt. A 
piafelügyeleti hatóságok csak olyan 
dokumentumokat és információt 
kérhetnek, amelyekkel az érintett 
gazdasági szereplők az ellátási láncban 
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betöltött szerepük alapján elvárhatóan 
rendelkeznek. 

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők 8. cikkben megállapított kötelezettségeinek pontosítása.

Módosítás 75
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A piacfelügyeletnek a valamely 
termék által jelentett veszély minden 
vonatkozó adatot figyelembe vevő 
értékelésén kell alapulnia. Az egyes 
közérdekek védelmével kapcsolatos 
alapvető követelményeket előíró uniós 
harmonizációs jogszabály hatálya alá 
tartozó termékről feltételezni kell, hogy az 
alapvető követelményeknek való 
megfelelés esetén az adott közérdekekre 
nézve nem jelent veszélyt.

(15) A piacfelügyeletnek a valamely 
termék által jelentett veszély minden 
vonatkozó adatot figyelembe vevő 
értékelésén kell alapulnia. A 
kockázatértékelési módszereknek és 
kritériumoknak valamennyi tagállamban 
homogénnek kell lenniük ahhoz, hogy 
minden gazdasági szereplő számára 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak.
Az egyes közérdekek védelmével 
kapcsolatos alapvető követelményeket 
előíró uniós harmonizációs jogszabály 
hatálya alá tartozó termékről feltételezni 
kell, hogy az alapvető követelményeknek 
való megfelelés esetén az adott 
közérdekekre nézve nem jelent veszélyt.

Or. en

Módosítás 76
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A piacfelügyeletnek a valamely 
termék által jelentett veszély minden 
vonatkozó adatot figyelembe vevő 
értékelésén kell alapulnia. Az egyes 
közérdekek védelmével kapcsolatos 
alapvető követelményeket előíró uniós 
harmonizációs jogszabály hatálya alá 
tartozó termékről feltételezni kell, hogy az 
alapvető követelményeknek való 
megfelelés esetén az adott közérdekekre 
nézve nem jelent veszélyt.

(15) A piacfelügyeletnek a valamely 
termék által jelentett veszély minden 
vonatkozó adatot figyelembe vevő 
értékelésén kell alapulnia, valamint azon 
az elven, hogy minden gazdasági 
szereplőnek kellő gondossággal kell 
eljárnia, függetlenül attól, hogy az adott 
terméket online vagy hagyományos 
csatornákon értékesíti-e. Az egyes 
közérdekek védelmével kapcsolatos 
alapvető követelményeket előíró uniós 
harmonizációs jogszabály hatálya alá 
tartozó termékről feltételezni kell, hogy az 
alapvető követelményeknek való 
megfelelés esetén az adott közérdekekre 
nézve nem jelent veszélyt.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 77
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A fogyasztók aktív és fontos szerepet 
játszva hozzájárulhatnak a 
piacfelügyelethez, mivel általában 
közvetlen kapcsolatban állnak a 
kockázatot jelentő termékekkel, köztük 
olyan termékekkel is, amelyek nem 
felelnek meg az alkalmazandó uniós 
jogszabályoknak. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak fel kell hívniuk a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy jogukban 
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áll panaszt benyújtani a 
termékbiztonsággal és a piacfelügyeleti 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kérdésekben, valamint biztosítaniuk kell, 
hogy a bejelentési eljárások könnyebben 
hozzáférhetőek, aránylag egyszerűbbek és 
hatékonyabbak legyenek. A Bizottság 
további lehetőségeket kell feltárnia az 
ilyen panaszok benyújtásának uniós 
szintű összehangolása terén, például egy, 
a fogyasztók által benyújtott panaszok 
tárolására alkalmas központi adatbázis 
létrehozásával, valamint meg kell 
vizsgálnia az említett panaszok 
közzétételével kapcsolatos lehetőségeket, a 
felülvizsgálatra való jog és az érintett 
gazdasági szereplők válaszadási jogának 
fenntartásával.

Or. en

Módosítás 78
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendelet alkalmazásában 
kockázatértékelést kell végezni azon 
termékek azonosítása érdekében, amelyek 
az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre 
vonatkozó [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet, az ágazatspecifikus uniós 
harmonizációs jogszabályok és más uniós 
jogszabályok által védett közérdeket 
hátrányosan érintik. A 
kockázatértékelésnek magában kell 
foglalnia a korábban a szóban forgó termék 
tekintetében beigazolódott veszélyre 
vonatkozó adatokat is, amennyiben ilyenek 
rendelkezésre állnak. Figyelembe kell 
venni továbbá minden olyan intézkedést is, 
amelyeket esetleg az érintett gazdasági 

(18) E rendelet alkalmazásában 
kockázatértékelést kell végezni azon 
termékek azonosítása érdekében, amelyek 
az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre 
vonatkozó [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet, az ágazatspecifikus uniós 
harmonizációs jogszabályok és más uniós 
jogszabályok által védett közérdeket 
hátrányosan érintik. A 
kockázatértékelésnek magában kell 
foglalnia a korábban a szóban forgó termék 
tekintetében beigazolódott veszélyre 
vonatkozó adatokat is, amennyiben ilyenek 
rendelkezésre állnak. Figyelembe kell 
venni továbbá minden olyan intézkedést is, 
amelyeket esetleg az érintett gazdasági 
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szereplők tettek a veszély csökkentésére. A 
fogyasztóknak a professzionális 
felhasználókkal szembeni különleges 
potenciális sérülékenységét, valamint a 
fogyasztók egyes kategóriáinak – mint a 
gyerekek, az idősek vagy a 
fogyatékossággal élők – nagyobb 
sérülékenységét figyelembe kell venni.

szereplők tettek a veszély csökkentésére. A 
fogyasztóknak a professzionális 
felhasználókkal szembeni különleges 
potenciális sérülékenységét, valamint a 
fogyasztók egyes kategóriáinak – mint a 
gyerekek, az idősek vagy a 
fogyatékossággal élők – nagyobb 
sérülékenységét különösen figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 79
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendelet alkalmazásában 
kockázatértékelést kell végezni azon 
termékek azonosítása érdekében, amelyek 
az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre 
vonatkozó [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet, az ágazatspecifikus uniós 
harmonizációs jogszabályok és más uniós 
jogszabályok által védett közérdeket 
hátrányosan érintik. A 
kockázatértékelésnek magában kell 
foglalnia a korábban a szóban forgó termék 
tekintetében beigazolódott veszélyre 
vonatkozó adatokat is, amennyiben ilyenek 
rendelkezésre állnak. Figyelembe kell 
venni továbbá minden olyan intézkedést is, 
amelyeket esetleg az érintett gazdasági 
szereplők tettek a veszély csökkentésére. A 
fogyasztóknak a professzionális 
felhasználókkal szembeni különleges 
potenciális sérülékenységét, valamint a 
fogyasztók egyes kategóriáinak – mint a 
gyerekek, az idősek vagy a 
fogyatékossággal élők – nagyobb 
sérülékenységét figyelembe kell venni.

(18) E rendelet alkalmazásában 
kockázatértékelést kell végezni azon 
termékek azonosítása érdekében, amelyek 
az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre 
vonatkozó [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet, az ágazatspecifikus uniós 
harmonizációs jogszabályok és más uniós 
jogszabályok által védett közérdeket 
hátrányosan érintik. A 
kockázatértékelésnek magában kell 
foglalnia a korábban a szóban forgó termék 
tekintetében beigazolódott veszélyre 
vonatkozó adatokat is, amennyiben ilyenek 
rendelkezésre állnak. Figyelembe kell 
venni továbbá minden olyan intézkedést is, 
amelyeket esetleg az érintett gazdasági 
szereplők tettek – a kellő gondossággal 
folytatott eljárásra vonatkozó kötelezettség 
jegyében – a veszély csökkentésére. A 
fogyasztóknak a professzionális 
felhasználókkal szembeni különleges 
potenciális sérülékenységét, valamint a 
fogyasztók egyes kategóriáinak – mint a 
gyerekek, az idősek vagy a 
fogyatékossággal élők – nagyobb 
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sérülékenységét figyelembe kell venni.

Or. fr

Módosítás 80
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A piacfelügyeleti hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy a termékeket 
megsemmisítsék, működésképtelenné 
tegyék vagy elrendeljék azok gazdasági 
szereplők általi megsemmisítését, abban az 
esetben, ha ez szükségesnek és arányosnak 
tűnik az termékek jelentette veszély 
felszámolásának biztosítására.

(21) A piacfelügyeleti hatóságokat fel kell
hatalmazni arra, hogy a termékeket 
megsemmisítsék, működésképtelenné 
tegyék vagy elrendeljék azok gazdasági 
szereplők általi megsemmisítését –
függetlenül attól, hogy e szereplők online 
vagy hagyományos csatornák keretében 
folytatják tevékenységüket –, abban az 
esetben, ha ez szükségesnek és arányosnak 
tűnik az termékek jelentette veszély 
felszámolásának biztosítására.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 81
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A piacfelügyeleti hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy a termékeket 
megsemmisítsék, működésképtelenné 
tegyék vagy elrendeljék azok gazdasági 

(21) A piacfelügyeleti hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy a termékeket 
megsemmisítsék, működésképtelenné 
tegyék vagy elrendeljék azok gazdasági 
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szereplők általi megsemmisítését, abban az 
esetben, ha ez szükségesnek és arányosnak 
tűnik az termékek jelentette veszély 
felszámolásának biztosítására.

szereplők általi megsemmisítését, abban az 
esetben, ha ez szükségesnek és arányosnak 
tűnik az termékek jelentette veszély 
felszámolásának biztosítására. Az említett 
fellépésekhez kapcsolódó összes költséget 
az érintett gazdasági szereplőknek kell 
viselniük.

Or. en

Módosítás 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Hatékony, gyors és pontos 
információcserét kell kialakítani a 
tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között. Az 
információcseréhez ezért megfelelő 
eszközöket kell biztosítani. A nem 
élelmiszerjellegű termékek riasztási 
rendszere (RAPEX) bizonyította 
hatékonyságát és eredményességét. A 
RAPEX az Unió egészében lehetővé teszi 
intézkedések meghozatalát olyan 
termékekkel kapcsolatban, amelyek 
egyetlen tagállam területén jelentenek 
veszélyt. A szükségtelen megkettőzések 
elkerülése érdekében a rendszert a veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan e rendelet 
által megkövetelt riasztási értesítések 
céljából kell alkalmazni.

(23) Hatékony, gyors és pontos 
információcserét kell kialakítani a 
tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között. Az 
információcseréhez ezért megfelelő 
eszközöket kell biztosítani. A nem 
élelmiszerjellegű termékek riasztási 
rendszere (RAPEX) bizonyította 
hatékonyságát és eredményességét. A 
RAPEX az Unió egészében lehetővé teszi 
intézkedések meghozatalát olyan 
termékekkel kapcsolatban, amelyek 
egyetlen tagállam területén jelentenek 
súlyos veszélyt. A szükségtelen 
megkettőzések elkerülése érdekében a 
rendszert a súlyos veszélyt jelentő 
termékekre vonatkozóan e rendelet által 
megkövetelt riasztási értesítések céljából 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Összhangban a 19. és 20. cikk módosításaival.
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Módosítás 83
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Hatékony, gyors és pontos 
információcserét kell kialakítani a 
tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között. Az 
információcseréhez ezért megfelelő 
eszközöket kell biztosítani. A nem 
élelmiszerjellegű termékek riasztási 
rendszere (RAPEX) bizonyította 
hatékonyságát és eredményességét. A 
RAPEX az Unió egészében lehetővé teszi 
intézkedések meghozatalát olyan 
termékekkel kapcsolatban, amelyek 
egyetlen tagállam területén jelentenek 
veszélyt. A szükségtelen megkettőzések 
elkerülése érdekében a rendszert a veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan e rendelet 
által megkövetelt riasztási értesítések 
céljából kell alkalmazni.

(23) Hatékony, gyors és pontos 
információcserét kell kialakítani a 
tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között. Az 
információcseréhez ezért megfelelő 
eszközöket kell biztosítani. A nem 
élelmiszerjellegű termékek riasztási 
rendszere (RAPEX) bizonyította 
hatékonyságát és eredményességét. A 
RAPEX az Unió egészében lehetővé teszi 
intézkedések meghozatalát olyan 
termékekkel kapcsolatban, amelyek 
egyetlen tagállam területén jelentenek 
veszélyt. A szükségtelen megkettőzések 
elkerülése érdekében a rendszert a veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan e rendelet 
által megkövetelt riasztási értesítések 
céljából kell alkalmazni. A RAPEX-nek az 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
anyagokkal kapcsolatos értesítéseket is 
magában kell foglalja, amelyeket a 
RASFF platformról helyeztek át ide.

Or. en

Módosítás 84
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Létre kell hozni a piacfelügyeleti 
hatóságok képviselőiből álló európai 
piacfelügyeleti fórumot. A fórumnak teret 
kell biztosítania minden érintett fél részére 
– beleértve a szakmai és fogyasztói 

(27) Létre kell hozni a piacfelügyeleti 
hatóságok képviselőiből álló európai 
piacfelügyeleti fórumot. A fórumnak teret 
kell biztosítania minden érintett fél részére 
– beleértve a szakmai és főként fogyasztói 
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szervezeteket is – annak érdekében, hogy a 
piacfelügyeletre vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkat a 
piacfelügyeleti programok megalkotása, 
végrehajtása és aktualizálása során 
felhasználhassák.

szervezeteket is – annak érdekében, hogy a 
piacfelügyeletre vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkat a 
piacfelügyeleti programok megalkotása, 
végrehajtása és aktualizálása során 
felhasználhassák.

Or. de

Módosítás 85
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) E rendeletnek egyensúlyt kell 
teremtenie a közönség lehető legteljesebb 
tájékoztatása biztosította átláthatóság és 
többek között a személyes adatok, az üzleti 
titkok vagy a vizsgálatok védelme által 
megkövetelt bizalmas kezelés között, az 
alkalmazandó nemzeti jog bizalmas 
kezelésre vonatkozó szabályainak vagy a 
Bizottságot illetően az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság nyilvános 
dokumentumaihoz való hozzáférésről 
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai bizottsági és tanácsi rendeletnek 
megfelelően. E rendelettel összefüggésben 
a személyes adatok feldolgozásának 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti a tanácsi 
rendeletet kell alkalmazni.

(30) E rendeletnek egyensúlyt kell 
teremtenie a közönség lehető legteljesebb 
tájékoztatása biztosította átláthatóság és 
többek között az üzleti titkok vagy a 
vizsgálatok védelme által megkövetelt 
bizalmas kezelés között, az alkalmazandó 
nemzeti jog bizalmas kezelésre vonatkozó 
szabályainak vagy a Bizottságot illetően az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
nyilvános dokumentumaihoz való 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai bizottsági és tanácsi 
rendeletnek megfelelően. Ezenfelül e 
rendeletnek tiszteletben kell tartania az 
adatvédelmi elveket, például a személyes
adatok bizalmas kezelését, illetve az 
adatok tisztességes, jogszerű és 
meghatározott célból való feldolgozására 
vonatkozó követelményeket, ugyanakkor 
biztosítania kell azok minőségét, valamint 
az érintettek számára lehetővé kell tennie 
jogaik gyakorlását. E rendelettel 
összefüggésben a személyes adatok 
feldolgozásának vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet és a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
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történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti a tanácsi rendeletet kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankciók mértékét az érintett 
termékeknek a jogsértés által érintett 
legutolsó évben elért értékesítési értéke 
arányában, valamint a jogsértés 
súlyosságától, időtartamától és szándékos 
vagy ismétlődő jellegétől függően kell 
megállapítani. Mindenesetre a szankciók 
nem haladhatják meg a vállalkozás által 
az előző pénzügyi évben elért teljes 
forgalom 10%-át. A tagállamokat –
lehetőség szerint a nemzeti jog alapján –
arra kell ösztönözni, hogy az ilyen 
szankciókból származó bevételeket a 
piacfelügyeleti tevékenységekre különítsék 
el.

Or. en

Módosítás 87
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük, valamint uniós 
szinten harmonizált közigazgatási 
büntetéseket is magukban kell foglalniuk. 
E tekintetben figyelembe kell venni a 
jogsértés súlyosságát, a vállalkozások 
méretét, különösen a kkv-k helyzetét, 
valamint az ellátási láncban betöltött 
szerepüket, különös tekintettel a gazdasági 
szereplőnek az előállítási eljárásban 
ténylegesen betöltött szerepére és a termék 
biztonságosságának befolyásolására 
irányuló képességére. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az e közigazgatási 
büntetések révén beszedett bevételeket a 
piacfelügyeleti tevékenységek kapják.

Or. it

Módosítás 88
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A piacfelügyeletet legalább részben a 
gazdasági szereplőket terhelő díjakból kell 
finanszírozni abban az esetben, ha e 
szereplőket a piacfelügyeleti hatóságok 
utasítják kiigazító intézkedések 
meghozatalára, illetve ha a hatóságok 
maguk kötelesek eljárni.

(34) A piacfelügyeletet elsősorban a
tagállami költségvetésből és csak csekély 
részben a forgalomba hozatalért felelős 
gazdasági szereplőket terhelő 
büntetésekből kell finanszírozni abban az 
esetben, ha e szereplőket a piacfelügyeleti 
hatóságok utasítják kiigazító intézkedések 
meghozatalára, illetve ha a hatóságok 
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maguk kötelesek eljárni. E tekintetben 
azonban figyelembe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét, valamint az 
ellátási láncban betöltött szerepüket, 
különös tekintettel a gazdasági 
szereplőnek az előállítási eljárásban 
betöltött tényleges szerepére és a termék 
biztonságosságának befolyásolására 
irányuló képességére.

Or. it

Módosítás 89
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
végrehajtási hatáskört az egyes különleges 
termékkategóriákra vagy ágazatokra 
vonatkozó ellenőrzések – beleértve az 
elvégzendő ellenérzések skáláját és az 
ellenőrizendő minták megfelelőségét is –
elvégzésének egységes feltételei 
tekintetében a Bizottságra kell ruházni. A 
végrehajtási hatáskört a piacfelügyeleti 
hatóságok által a gazdasági szereplők 
részére történő információnyújtás 
szabályaira vonatkozóan is a Bizottságra 
kell ruházni a tekintetben, hogy egységes 
feltételeket állapítson meg azon esetek 
meghatározására, amikor ezen információk 
szolgáltatására nincs szükség. A 
végrehajtási hatáskört a RAPEX-en 
keresztül lebonyolított információcsere 
szabályaira és eljárásaira vonatkozóan is a 
Bizottságra kell ruházni a jelentős veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan elrendelt 
ideiglenes vagy állandó forgalombahozatali 
korlátozások elrendelése, és szükség esetén 
a tagállamok által azok hatékony 

(38) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
végrehajtási hatáskört az egyes különleges 
termékkategóriákra vagy ágazatokra 
vonatkozó ellenőrzések – beleértve az 
elvégzendő ellenérzések skáláját és az 
ellenőrizendő minták megfelelőségét is –
elvégzésének egységes feltételei 
tekintetében a Bizottságra kell ruházni. A 
végrehajtási hatáskört a piacfelügyeleti 
hatóságok által a gazdasági szereplők 
részére történő információnyújtás 
szabályaira vonatkozóan is a Bizottságra 
kell ruházni a tekintetben, hogy egységes 
feltételeket állapítson meg azon esetek 
meghatározására, amikor ezen információk 
szolgáltatására nincs szükség. A gazdasági 
szereplők semmiképpen sem kötelezhetők 
arra, hogy olyan információkat 
szolgáltassanak, amelyek eltérnek az 
ellátási láncban betöltött szerepüknél 
fogva jogszerűen megismert 
információktól. A végrehajtási hatáskört a 
RAPEX-en keresztül lebonyolított 
információcsere szabályaira és eljárásaira 
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végrehajtása céljából meghozandó 
szükséges ellenőrzési intézkedések 
meghatározása tekintetében, ha más uniós 
jogszabály nem ír elő specifikus eljárást a 
szóban forgó veszély kezelésére. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

vonatkozóan is a Bizottságra kell ruházni a 
jelentős veszélyt jelentő termékekre 
vonatkozóan elrendelt ideiglenes vagy 
állandó forgalombahozatali korlátozások 
elrendelése, és szükség esetén a tagállamok 
által azok hatékony végrehajtása céljából 
meghozandó szükséges ellenőrzési 
intézkedések meghatározása tekintetében, 
ha más uniós jogszabály nem ír elő 
specifikus eljárást a szóban forgó veszély 
kezelésére. Az említett hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

Or. it

Módosítás 90
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
végrehajtási hatáskört az egyes különleges 
termékkategóriákra vagy ágazatokra 
vonatkozó ellenőrzések – beleértve az 
elvégzendő ellenérzések skáláját és az 
ellenőrizendő minták megfelelőségét is –
elvégzésének egységes feltételei 
tekintetében a Bizottságra kell ruházni. A 
végrehajtási hatáskört a piacfelügyeleti 
hatóságok által a gazdasági szereplők 
részére történő információnyújtás 
szabályaira vonatkozóan is a Bizottságra 
kell ruházni a tekintetben, hogy egységes 
feltételeket állapítson meg azon esetek 
meghatározására, amikor ezen információk 
szolgáltatására nincs szükség. A 

(38) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
végrehajtási hatáskört az egyes különleges 
termékkategóriákra vagy ágazatokra 
vonatkozó ellenőrzések – beleértve az 
elvégzendő ellenérzések skáláját és az 
ellenőrizendő minták megfelelőségét is –
elvégzésének egységes feltételei 
tekintetében a Bizottságra kell ruházni. A 
végrehajtási hatáskört a piacfelügyeleti 
hatóságok által a gazdasági szereplők 
részére történő információnyújtás 
szabályaira vonatkozóan is a Bizottságra 
kell ruházni a tekintetben, hogy egységes 
feltételeket állapítson meg azon esetek 
meghatározására, amikor ezen információk 
szolgáltatására nincs szükség. A gazdasági 
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végrehajtási hatáskört a RAPEX-en 
keresztül lebonyolított információcsere 
szabályaira és eljárásaira vonatkozóan is a 
Bizottságra kell ruházni a jelentős veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan elrendelt 
ideiglenes vagy állandó forgalombahozatali 
korlátozások elrendelése, és szükség esetén 
a tagállamok által azok hatékony 
végrehajtása céljából meghozandó 
szükséges ellenőrzési intézkedések 
meghatározása tekintetében, ha más uniós 
jogszabály nem ír elő specifikus eljárást a 
szóban forgó veszély kezelésére. Az 
említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

szereplők semmiképpen sem kötelezhetők 
arra, hogy olyan információkat 
szolgáltassanak, amelyek eltérnek az 
ellátási láncban betöltött szerepüknél 
fogva jogszerűen megismert 
információktól. A végrehajtási hatáskört a 
RAPEX-en keresztül lebonyolított 
információcsere szabályaira és eljárásaira 
vonatkozóan is a Bizottságra kell ruházni a 
jelentős veszélyt jelentő termékekre 
vonatkozóan elrendelt ideiglenes vagy 
állandó forgalombahozatali korlátozások 
elrendelése, és szükség esetén a tagállamok 
által azok hatékony végrehajtása céljából 
meghozandó szükséges ellenőrzési 
intézkedések meghatározása tekintetében, 
ha más uniós jogszabály nem ír elő 
specifikus eljárást a szóban forgó veszély 
kezelésére. Az említett hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

Or. it

Módosítás 91
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
annak biztosítását, hogy a forgalomba 
hozott, az uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó termékek megfeleljenek az 
egészség és a biztonság, valamint más 
közérdekek magas szintű védelmét nyújtó 
követelményeknek, miközben az Unión 
belüli koherens piacfelügyelet keretének 
megteremtése révén biztosítják a belső piac 

(41) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
annak biztosítását, hogy a valós és a 
digitális piacon forgalomba hozott, az 
uniós jogszabályok hatálya alá tartozó 
termékek megfeleljenek az egészség és a 
biztonság, valamint más közérdekek magas 
szintű védelmét nyújtó követelményeknek, 
miközben az Unión belüli koherens 
piacfelügyelet keretének megteremtése 
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működését – a tagállamok nem képesek 
megfelelően megvalósítani, tekintettel arra, 
hogy e célok megvalósítása az összes 
tagállam illetékes hatóságai közötti 
együttműködés, kölcsönhatás és a működés 
egységességének rendkívül magas fokát 
követeli meg, és ezért léptéke és hatásai 
miatt e célok megvalósítása uniós szinten 
jobban biztosított, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az említett cikkben 
foglalt arányosság elvének megfelelően ez 
a rendelet nem lépi túl az említett cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

révén biztosítják a valós és a digitális belső 
piac működését – a tagállamok nem 
képesek megfelelően megvalósítani, 
tekintettel arra, hogy e célok megvalósítása 
az összes tagállam illetékes hatóságai 
közötti együttműködés, kölcsönhatás és a 
működés egységességének rendkívül 
magas fokát követeli meg, és ezért léptéke 
és hatásai miatt e célok megvalósítása 
uniós szinten jobban biztosított, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az 
említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 92
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) E rendeletnek az emberi egészség, a 
fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelme érdekében tiszteletben kell 
tartania az elővigyázatosság elvét.

Or. es

Módosítás 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Rendeletre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) E rendeletnek az emberi egészség, a 
fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelme érdekében tiszteletben kell 
tartania az elővigyázatosság elvét.

Or. es

Módosítás 94
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

E rendelet meghatározza az online és 
hagyományos csatornákon elérhető
termékekkel szemben támasztott magas 
szintű, általában az emberi egészség és 
biztonság, valamint a munkahelyi 
biztonság, a tisztességes kereskedelem, a 
fogyasztók, a környezet, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok, a közbiztonság 
és egyéb közérdekek védelmére vonatkozó 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzésére szolgáló keretet.

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon. Továbbá, a termék eredetisége biztosítékot jelent a fogyasztó 
számára a tekintetben, hogy a termék biztonságos és megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Módosítás 95
Norica Nicolai
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

E rendelet meghatározza a hagyományos 
vagy online csatornákon keresztül 
forgalmazott termékekkel szemben 
támasztott magas szintű, általában az 
emberi egészség és biztonság, valamint a 
munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére, valamint a gazdasági szereplők 
körében az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítására vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy ez a rendelet a piacon már forgalomban lévő termékekre is alkalmazandó, 
mivel a megfelelőségértékelő szervezetek elvégzik a forgalomba hozatal előtti ellenőrzéseket. 
A forgalmazási csatorna alapján nem szabad különbséget tenni. Ráadásul e rendelet egyik 
átfogó célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a gazdasági szereplők számára, ami a 
követelményeknek való megfelelés ellenőrzését, valamint a piacfelügyeleti hatóságok részéről 
nyomonkövetési intézkedéseket tesz szükségessé.

Módosítás 96
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 

E rendelet meghatározza a piacon 
forgalomba hozott vagy forgalmazott
termékekkel szemben támasztott magas 
szintű, általában az emberi egészség és 
biztonság, valamint a munkahelyi 
biztonság, a fogyasztóvédelem, a 
környezet, a közbiztonság és egyéb 
közérdekek védelmére, valamint a 
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keretet. gazdasági szereplők körében az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítására vonatkozó 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzésére szolgáló keretet.

Or. en

Módosítás 97
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére, valamint a 
gazdasági szereplők számára az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítására szolgáló 
keretet.

Or. en

Módosítás 98
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek,
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való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

és általában az uniós jogszabályoknak
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

Or. es

Módosítás 99
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „termék”: gyártási eljárás útján 
előállított termék;

1. „termék”: valamennyi kereskedelmi 
tevékenység keretében, ellenérték fejében 
vagy ingyenesen leszállított vagy 
rendelkezésre bocsátott áru;

Or. es

Indokolás

A „termék”fogalommeghatározásának pontosítása. A „gyártási eljárás során” 
megfogalmazás törlése, mivel e követelmény értelmezése kapcsán – egy növény vagy tűzifa 
esetében – kételyek merültek fel. A javaslat az általános termékbiztonságról szóló irányelvben 
foglaltak rövidített összefoglalására irányul.

Módosítás 100
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „forgalmazás”: az uniós piacon valamely 
termék gazdasági tevékenység keretében 
történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár fizetés ellenében;

2. „forgalmazás”: a valós és digitális uniós 
piacon valamely termék gazdasági 
tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár fizetés ellenében;

Or. fr
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Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 101
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „forgalomba hozatal”: adott termék első 
alkalommal történő hozzáférhetővé tétele 
az uniós piacon;

3. „forgalomba hozatal”: adott termék első 
alkalommal történő hozzáférhetővé tétele a 
valós és digitális uniós piacon;

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „közvetítő szolgáltató”: bármely 
természetes vagy jogi személy, aki 
elektronikus úton – például e-
kereskedelmi platform vagy honlapok 
üzemeltetésével – képes forgalomba hozni 
vagy forgalmazni egy terméket;

Or. en
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Indokolás

A közvetítő szolgáltatók, például az online hosztok és nyilvántartók, akik elektronikus 
platformot kínálnak a harmadik országbeli gazdasági szereplők számára termékeik online 
értékesítésére (miként a 3. cikk új 7a. pontja meghatározza), gyakran az Unió területén 
rendelkeznek székhellyel. Az ilyen közvetítőket – a többi gazdasági szereplőhöz hasonlóan –
kötelezni kell a piacfelügyeleti hatóságokkal való együttműködésre és szükség esetén kiigazító 
intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy megakadályozzák a nem biztonságos 
vagy más módon nem megfelelő termékek online értékesítését.

Módosítás 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a 
meghatalmazott képviselő, az importőr és a 
forgalmazó;

8. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a 
meghatalmazott képviselő, az importőr, a 
forgalmazó és a közvetítő szolgáltató;

Or. en

Indokolás

A közvetítő szolgáltatók, például az online hosztok és nyilvántartók, akik elektronikus 
platformot kínálnak a harmadik országbeli gazdasági szereplők számára termékeik online 
értékesítésére (miként a 3. cikk új 7a. pontja meghatározza), gyakran az Unió területén 
rendelkeznek székhellyel. Az ilyen közvetítőket – a többi gazdasági szereplőhöz hasonlóan –
kötelezni kell a piacfelügyeleti hatóságokkal való együttműködésre és szükség esetén kiigazító 
intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy megakadályozzák a nem biztonságos 
vagy más módon nem megfelelő termékek online értékesítését.

Módosítás 104
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „piacfelügyelet”: a hatóságok által 
végzett tevékenységek és hozott 
intézkedések annak biztosítására, hogy a

11. „piacfelügyelet”: a hatóságok által 
végzett tevékenységek és hozott 
intézkedések annak biztosítására, hogy az 
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termékek ne jelentsenek veszélyt az 
egészségre, a biztonságra vagy a közérdek 
védelmének bármilyen más szempontjára, 
továbbá megfeleljenek a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályokban 
megállapított követelményeknek;

online és a hagyományos piacon elérhető
termékek ne jelentsenek veszélyt az 
egészségre, a biztonságra vagy a közérdek 
védelmének bármilyen más szempontjára, 
továbbá megfeleljenek a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályokban 
megállapított követelményeknek;

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 105
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „piacfelügyeleti hatóság”: az egyes 
tagállamok területén a piacfelügyelet
ellátásáért felelős nemzeti hatóság;

12. „piacfelügyeleti hatóság”: az egyes 
tagállamok területén a valós és digitális 
piac felügyeletének ellátásáért felelős 
nemzeti hatóság;

Or. fr

Indokolás

A belső piacon a termékek különböző csatornákon jutnak el a fogyasztókhoz. A 
piacfelügyeletnek ugyanolyan hatékonyan kell működnie a hagyományos csatornák esetében, 
mint az online piacokon.

Módosítás 106
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „piacfelügyeleti hatóság”: az egyes 
tagállamok területén a piacfelügyelet 
ellátásáért felelős nemzeti hatóság;

12. „piacfelügyeleti hatóság”: az egyes 
tagállamok az e rendeletben szabályozott 
hatáskörök gyakorlásáért felelős
hatóságai;

Or. es

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságok e rendeletben megállapított feladatai nem a szoros értelemben 
vett piacfelügyeletre vonatkoznak. A termékek ellenőrzésén túl, többek között, összegyűjtik a 
panaszokat, felhívják a felhasználók figyelmét a veszélyekre, adatokat töltenek fel a 
piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszerbe (ICSMS) és együttműködnek a 
gazdasági szereplőkkel a helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatok megalkotásában. Ezek a 
feladatok túlmutatnak az egyszerű piacfelügyeleten.

Módosítás 107
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „nem megfelelő termék”: olyan 
termék, amely nem felel meg az arra 
alkalmazandó uniós harmonizációs 
jogszabályokban megállapított 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 108
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. „nem megfelelő termék”: olyan 
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termék, amely nem felel meg az uniós 
jogszabályokban támasztott 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 109
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „veszélyt jelentő termék”: olyan 
termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

13. „biztonsági kockázatot jelentő termék”: 
olyan termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

Or. en

Módosítás 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „veszélyt jelentő termék”: olyan 
termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 

13. „biztonsági kockázatot jelentő termék”: 
olyan termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
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ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a veszély fogalmával kapcsolatban, mivel piacfelügyeleti szempontból 
ki kell tiltani az EU piacáról azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az uniós 
jogszabályoknak. Néhány – de nem az összes – nem megfelelő termék esetében azonban 
szintén előfordulhat, hogy nem biztonságos.

Módosítás 111
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „veszélyt jelentő termék”: olyan 
termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

13. „biztonsági kockázatot jelentő termék”: 
olyan termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

Or. en

Módosítás 112
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „veszélyt jelentő termék”: olyan 
termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

13. „veszélyt jelentő termék”: olyan 
termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 
mellett – beleértve a használat időtartamát 
és szükség esetén üzembehelyezését, 
telepítését és karbantartását is – az 
ésszerűnek vagy elfogadhatónak ítélt 
mértéket meghaladó mértékben 
hátrányosan érintheti az emberek 
egészségét és biztonságát, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet és a 
közbiztonságot;

Or. en

Indokolás

A „más közérdek” törlése növeli a jogbiztonságot, tekintve, hogy nem egyértelmű a jelentése.

Módosítás 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „szabályozási kockázatot jelentő 
termék”: olyan termék, amely nem felel 
meg a vonatkozó uniós jogszabályoknak;

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a veszély fogalmával kapcsolatban, mivel piacfelügyeleti szempontból 
ki kell tiltani az EU piacáról azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az uniós 
jogszabályoknak. Néhány – de nem az összes – nem megfelelő termék esetében azonban 
szintén előfordulhat, hogy nem biztonságos.
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Módosítás 114
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. „szabályozási kockázatot jelentő 
termék”: olyan termék, amely nem felel 
meg a vonatkozó uniós jogszabályoknak;

Or. en

Módosítás 115
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. „szabályozási kockázatot jelentő 
termék”: olyan termék, amely nem felel 
meg a vonatkozó uniós jogszabályoknak;

Or. en

Módosítás 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13d. „újonnan felmerülő veszélyt jelentő 
termék”: olyan termék, amely nem tárgya 
az uniós harmonizációs jogszabályoknak, 
és amely tekintetében szilárd tudományos 
bizonyíték áll rendelkezésre, hogy 
újonnan felmerülő vagy ismert veszélyt 
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jelent, ha azt a gyártó által előre nem 
látott új vagy nem szokásos felhasználási 
feltételek mellett értékesítik.

Or. en

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságoknak az újonnan felmerülő veszélyt jelentő termékekkel is 
foglalkozniuk kell. A javasolt fogalommeghatározás a pontosítást célozza, hogy azt 
könnyebben lehessen összehangolt módon alkalmazni az egész Unióban.

Módosítás 117
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „súlyos veszélyt jelentő termék”: gyors 
beavatkozást és nyomon követést igénylő, 
veszélyt jelentő termék, beleértve a nem 
azonnali hatásokkal járó eseteket is;

14. „súlyos veszélyt jelentő termék”: gyors 
beavatkozást és nyomon követést igénylő, 
veszélyt jelentő termék, beleértve a nem 
azonnali hatásokkal járó eseteket is; 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 nem felel meg a 
Bizottság által a szabványügyi 
szervezetnek adott megbízatásban 
meghatározott általános biztonsági 
követelménynek;

Or. en

Módosítás 118
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „súlyos veszélyt jelentő termék”: gyors 
beavatkozást és nyomon követést igénylő, 
veszélyt jelentő termék, beleértve a nem 
azonnali hatásokkal járó eseteket is;

14. „súlyos veszélyt jelentő termék”: gyors 
beavatkozást és nyomon követést igénylő, 
veszélyt jelentő termék, beleértve a nem 
azonnali hatásokkal járó eseteket is; 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 nem felel meg a 
Bizottság által a szabványügyi 
szervezetnek adott megbízatásban 
meghatározott általános biztonsági 
követelménynek;

Or. en

Módosítás 119
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „termékmodellek”: olyan egyedinek 
tekintett termékek, amelyek azonos vagy 
hasonló alapvető jellemzőkkel 
rendelkeznek, illetve adott esetben olyan 
eltéréseket mutatnak, amelyek nem 
befolyásolják biztonsági szintjüket, kivéve 
ha a gyártó vagy az importőr ennek 
ellenkezőjét bizonyítja.

Or. en

Indokolás

A modell fogalma a piacfelügyeleti hatóságok munkájának egyik alapkövét képezi. A 
terméktesztet és a felügyeletet a modelleken végzik el. Mindazonáltal számos piaci szereplő 
nem rendelkezik azonosított modellel vagy a jelenleg hasonló termékek tekintetében 
megsokszorozza a modellek számát, ami akadályozza a piacfelügyeleti hatóságok munkáját, 
valamint gátolja őket az ellenőrzések elvégzésében, mivel jelentősen megnöveli az 
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ellenőrzésekhez szükséges erőforrásokat.

Módosítás 120
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. „termékmodellek”: olyan egyedinek 
tekintett termékek, amelyek azonos vagy 
hasonló alapvető jellemzőkkel 
rendelkeznek, illetve adott esetben olyan 
eltéréseket mutatnak, amelyek nem 
befolyásolják biztonsági szintjüket, kivéve 
ha a gyártó vagy az importőr ennek 
ellenkezőjét bizonyítja.

Or. en

Indokolás

A modell fogalma a piacfelügyeleti hatóságok munkájának egyik alapkövét képezi. A 
terméktesztet és a felügyeletet a modelleken végzik el. Mindazonáltal számos piaci szereplő 
nem rendelkezik azonosított modellel vagy a jelenleg hasonló termékek tekintetében 
megsokszorozza a modellek számát, ami akadályozza a piacfelügyeleti hatóságok munkáját, 
valamint gátolja őket az ellenőrzések elvégzésében, mivel jelentősen megnöveli az 
ellenőrzésekhez szükséges erőforrásokat.

Módosítás 121
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14c. „termékmodell”: olyan egyedi 
termékek csoportját reprezentáló termék, 
amelyek hasonló alapvető jellemzőkkel 
rendelkeznek, illetve adott esetben olyan 
eltéréseket mutatnak, amelyek nem 
befolyásolják biztonsági szintjüket.



PE516.934v02-00 38/191 AM\1002709HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A modell fogalma alapvető a piacfelügyeleti hatóságok munkájához, mivel a vizsgálatok 
elvégzésénél segítséget nyújt számukra a termékek jobb azonosításához.

Módosítás 122
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek forgalmazásának 
feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;

18. „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek forgalmazásának 
feltételeit harmonizáló uniós jogszabály,
amely meghatározza az alapvető 
követelményeket, amelyeknek a 
termékeknek meg kell felelniük ahhoz, 
hogy az Unió piacán forgalomba 
kerüljenek;

Or. en

Módosítás 123
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek forgalmazásának 
feltételeit harmonizáló uniós jogszabály; 

18. „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek online és 
hagyományos csatornákon keresztül 
történő forgalmazásának feltételeit 
harmonizáló uniós jogszabály;

Or. fr
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Módosítás 124
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására.

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy 
az alkalmazandó uniós jogszabályoknak 
nem megfelelő és a veszélyt jelentő 
termékek ne kerüljenek forgalomba az 
uniós piacon, és amennyiben ilyen 
termékek már forgalomba kerültek, 
hatékony és arányos intézkedéseket 
hozzanak a termék használatával járó 
veszély felszámolására vagy a 
jogszabályoknak való meg nem 
felelésének megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására.

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek és az 
alkalmazandó uniós jogszabályoknak nem 
megfelelő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására 
és a jogszabályoknak való meg nem 
felelésének megszüntetésére.
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Or. en

Módosítás 126
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására.

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek és az 
alkalmazandó uniós jogszabályoknak nem 
megfelelő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására 
és a jogszabályoknak való meg nem 
felelésének megszüntetésére.

Or. en

Módosítás 127
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására.

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek – és általában a 
vonatkozó uniós jogszabályoknak nem 
megfelelő termékek – ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
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használatával járó veszély és a 
jogszabályoknak való meg nem felelés
felszámolására.

Or. es

Indokolás

A piacfelügyeletnek a veszélyt nem jelentő meg nem felelésekre is ki kell kiterjednie.

Módosítás 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély felszámolására.

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek – és általában a 
vonatkozó uniós jogszabályoknak nem 
megfelelő termékek – ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély és a 
jogszabályoknak való meg nem felelés
felszámolására.

Or. es

Módosítás 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 

törölve
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megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről 
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehetik.

Or. de

Indokolás

Már létezik a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (ICSMS). A 
tagállamokra háruló további nyomonkövetési tevékenységek az időtényező miatt hátrányosan 
befolyásolnák a nyomon követés minőségét.

Módosítás 130
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehetik.

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, a kifogásolt 
termékek ehhez viszonyított számának, 
valamint az ezt követően kezdeményezett
válaszlépések mennyiségének és 
típusának, és a jelentésről minden 
tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamoknak az eredmények és a 
statisztikák összefoglalóját a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé kell tenniük.
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Or. de

Módosítás 131
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehetik.

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
háromévente jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A Bizottság erről minden 
tagállamot értesít. Az információk 
összefoglalóját hozzáférhetővé tehetik a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 132
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről
minden tagállamot értesíteni kell. A 

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell az elvégzett különböző típusú
ellenőrzések számára és eredményeire
vonatkozó statisztikának. Ezekről a 
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tagállamok az eredmények összefoglalóját
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehetik.

statisztikákról minden tagállamot értesíteni 
kell, illetve azokat hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 133
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehetik.

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott különböző típusú
ellenőrzések számára és eredményeire
vonatkozó statisztikának. Ezekről a 
statisztikákról minden tagállamot értesíteni 
kell, illetve azokat elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 134
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
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Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről 
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tehetik.

Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről, a 
Bizottság közvetítésével, minden 
tagállamot értesíteni kell.

Or. es

Módosítás 135
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről 
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik.

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről, 
valamint az alkalmazott ellenőrzési 
módszerekről minden évben jelentést 
készítenek a Bizottságnak. A jelentésben 
szerepelnie kell a végrehajtott ellenőrzések 
számára vonatkozó statisztikának, és a 
jelentésről minden tagállamot értesíteni 
kell. A tagállamok az eredmények 
összefoglalóját a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik.

Or. fr

Módosítás 136
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott törölve
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piacfelügyeleti tevékenységek nyomon 
követéséről és értékeléséről szóló 
eredményeket a nyilvánosság számára 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 137
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott 
piacfelügyeleti tevékenységek nyomon 
követéséről és értékeléséről szóló 
eredményeket a nyilvánosság számára 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is hozzáférhetővé kell tenni.

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott 
piacfelügyeleti tevékenységek nyomon 
követéséről és értékeléséről szóló 
eredményeket a nyilvánosság számára 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is hozzáférhetővé kell tenni. Ezt a 
többi tagállammal való közlést követő 
három hónapon belül kell végrehajtani.

Or. de

Módosítás 138
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott 
piacfelügyeleti tevékenységek nyomon 
követéséről és értékeléséről szóló 
eredményeket a nyilvánosság számára 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is hozzáférhetővé kell tenni.

(4) A tagállamok összefoglalják és a 
nyilvánosság számára elektronikusan, 
illetve adott esetben más módon is 
hozzáférhetővé teszik a (3) bekezdés 
alapján végrehajtott piacfelügyeleti 
tevékenységek nyomon követéséről és 
értékeléséről szóló eredményeiket.

Or. es
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Indokolás

A Bizottságnak az ellenőrzésekkel kapcsolatos információkat továbbítania kell a 
tagállamoknak. A javasolt módosítás a két bekezdés összevonására irányul, mivel a (3) és (4) 
bekezdés alapján a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott információk között nincs 
különbség.

Módosítás 139
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam létrehozza vagy 
kijelöli a piacfelügyeleti hatóságokat, 
továbbá meghatározza azok 
kötelezettségeit, hatásköreit és szervezeti 
felépítését.

(1) Minden tagállam létrehozza vagy 
kijelöli a piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. en

Módosítás 140
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Biztosítani kell a piacfelügyeleti 
hatóságok feladatainak megfelelő 
ellátásához szükséges hatásköröket, 
forrásokat és eszközöket.

(2) A piacfelügyeleti hatóságok számára 
feladataik megfelelő és kiterjedt
ellátásához hatásköröket, forrásokat és 
eszközöket kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 141
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden tagállam megfelelő
mechanizmusokat hoz létre annak 
biztosítására, hogy az általa létrehozott 
vagy kijelölt piacfelügyeleti hatóságok 
információt cseréljenek, együttműködjenek 
és összehangolják tevékenységeiket, mind 
egymás között, mind az Unió külső 
határain történő termékellenőrzésekért 
felelős hatóságokkal.

(3) Minden tagállam elegendő és mindenre 
kiterjedő mechanizmust hoz létre annak 
biztosítására, hogy az általa létrehozott 
vagy kijelölt piacfelügyeleti hatóságok 
információt cseréljenek, együttműködjenek 
és összehangolják tevékenységeiket, mind 
egymás között, mind az Unió külső 
határain történő termékellenőrzésekért 
felelős hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 142
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok tájékoztatják a 
nyilvánosságot a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságok létezéséről, feladatairól és 
kilétéről, valamint nyilvánosságra hozzák, 
hogy milyen módon lehet kapcsolatba lépni 
e hatóságokkal.

(5) A tagállamok tájékoztatják a 
nyilvánosságot a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságok létezéséről, feladatairól, 
hatásköreiről, a rendelkezésére álló 
forrásokról, együttműködési 
mechanizmusairól és kilétéről, valamint 
nyilvánosságra hozzák, hogy milyen 
módon lehet kapcsolatba lépni e 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 143
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok oly módon 
szervezik meg tevékenységüket, hogy a 
legnagyobb hatékonyságot érhessék el. E
hatóságok megfelelő léptékű és 
gyakoriságú ellenőrzéseket végeznek a 
termékek tulajdonságait illetően, 
iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Adott 
esetben e hagyományos piaci mintavételi 
mechanizmusok mellett a piacfelügyeleti 
hatóságok az ellátási lánc folyamataival 
kapcsolatban proaktív ellenőrzéseket 
kezdeményeznek a fogyasztási cikkek 
gyártásában, behozatalában, 
kereskedelmében, márkaépítésében és 
kiskereskedelmében érintett 
jogalanyoknál. Ezen ellenőrzéseket a 21. 
cikkben említett piacfelügyeleti 
információs és kommunikációs 
rendszerben kell rögzíteni.

Or. en

Módosítás 144
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok a 
forgalmazási csatornáktól és értékesítési 
módszerektől függetlenül megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. A 
szúrópróbaszerű ellenőrzéseknél – az 
egyes tagállamok indikatív célértékeként –
az éves szinten forgalomba hozott összes 
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termék 2%-át veszik alapul. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

Or. en

Módosítás 145
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok a 
forgalmazási csatornáktól és értékesítési 
módszerektől függetlenül megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

Or. en

Módosítás 146
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok a 
forgalmazási csatornáktól és értékesítési 
módszerektől függetlenül megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
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piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az ellenőrzéseket az interneten értékesített termékek 
esetében is el kell végezni.

Módosítás 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok a 
forgalmazási csatornáktól és értékesítési 
módszerektől függetlenül megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

Or. es

Módosítás 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
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végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

végeznek a termékek biztonságot és 
egészséget érintő tulajdonságait illetően, 
iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

Or. de

Indokolás

Az egészséget és a biztonságot nem érintő valamennyi terület esetében a tagállamok 
mérlegelési jogkörébe kell tartoznia annak, hogy végeznek-e mintavételt.

Módosítás 149
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 
léptékű és gyakoriságú ellenőrzéseket 
végeznek a termékek tulajdonságait 
illetően, iratellenőrzés, illetve adott esetben 
megfelelő mintán végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálat útján. Ezen 
ellenőrzéseket a 21. cikkben említett 
piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben kell rögzíteni, 
pontosan meghatározva a terméket, 
megadva a típus-, modell-, tétel- vagy 
sorozatszámát.

Or. en

Módosítás 150
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok azonosítják az 
e rendelet hatálya alá tartozó termékekkel 
kapcsolatban felmerülő veszélyeket és e 
veszélyek jellegzetességeit, eleget téve a 
Bizottság által esetleg adott minden 
lehetséges figyelmeztetésnek és 
útmutatásnak. Ezeket az információkat a 
21. cikkben említett piacfelügyeleti 
információs és kommunikációs 
rendszerben kell rögzíteni. A Bizottság 
rendszeresen elemzi ezeket az 
információkat, és amennyiben olyan 
információ birtokába jut, amely a veszély 
gyanúját veti fel, vagy amennyiben a 
tagállamok hatóságai eltérő veszélyeket 
azonosítanak, további információkat 
kérhet a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságoktól, valamint saját 
kezdeményezésre vagy valamely nemzeti 
piacfelügyeleti hatóság kérésére eljárást 
indíthat, hogy saját maga azonosítsa a 
veszélyt. A Bizottság értesíti a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságokat az általa 
azonosított veszélyről.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a veszélyek azonosításához közös alapot tegyen lehetővé, 
amelynek alapján a nemzeti felügyeleti hatóságok ellenőrzéseket végezhetnek. A veszélyek 
egyöntetű azonosítására van szükség annak elkerülése érdekében, hogy a harmadik országbeli 
gazdasági szereplők olyan belépési pontot válasszanak az Európai Unióba, ahol kevésbé 
szigorú ellenőrzések miatt kisebb mértékű veszélyeket azonosítanak.

Módosítás 151
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 1. cikkében foglalt 
célkitűzésekkel kapcsolatos és egy 
meghatározott termékkel vagy 
termékcsoporttal összefüggő, ismert vagy 
újonnan felmerülő veszély esetén a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el abból a célból, hogy egységes 
feltételeket biztosítson az egy vagy több 
piacfelügyeleti hatóság által a szóban 
forgó termék, illetve termékkategória és az 
ismert vagy újonnan felmerülő veszély 
tulajdonságainak tekintetében elvégzett 
ellenőrzések végrehajtásához. E feltételek 
magukban foglalhatnak az ellenőrzések 
léptékének és gyakoriságának ideiglenes 
növelésére, valamint az ellenőrizendő 
minták megfelelőségére vonatkozó 
követelményeket. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 32. cikk (2) bekezdésében 
említett bizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 152
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet 1. cikkében foglalt 
célkitűzésekkel kapcsolatos és egy 
meghatározott termékkel vagy 
termékcsoporttal összefüggő, ismert vagy 
újonnan felmerülő veszély esetén a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el abból a célból, hogy egységes 
feltételeket biztosítson az egy vagy több 
piacfelügyeleti hatóság által a szóban 
forgó termék, illetve termékkategória és az 
ismert vagy újonnan felmerülő veszély 

törölve
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tulajdonságainak tekintetében elvégzett 
ellenőrzések végrehajtásához. E feltételek 
magukban foglalhatnak az ellenőrzések 
léptékének és gyakoriságának ideiglenes 
növelésére, valamint az ellenőrizendő 
minták megfelelőségére vonatkozó 
követelményeket. A végrehajtási aktusok 
elfogadása a 32. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően történik.

Or. es

Indokolás

A szöveg arra hatalmazza fel a Bizottságot, hogy bármely termékkel vagy termékcsoporttal 
összefüggő, ismert vagy újonnan felmerülő veszély esetén további, a piacfelügyeleti hatóságok 
által végrehajtandó ellenőrzési intézkedéseket fogadjon el, ami váratlan és előre nem tervezett 
többletterhet jelenthet a piacfelügyeleti hatóságoknak. Ez független a 12. cikkben tárgyalt 
kérdéstől.

Módosítás 153
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben indokolt, a piacfelügyeleti 
hatóságok adott megfelelő időben felhívják 
a területükön lévő felhasználók figyelmét 
azokra a termékekre, amelyek a hatóságok 
szerint veszélyt jelentenek.

(2) A piacfelügyeleti hatóságok 
haladéktalanul felhívják a területükön 
lévő felhasználók figyelmét azokra a 
termékekre, amelyek a hatóságok szerint 
veszélyt jelentenek. Ha mód van rá, akkor 
ezek az információk tartalmazzák a 
gyártóval, a kiskereskedelmi csatornával, 
az árazással és az értékesítési 
időszakokkal kapcsolatos adatokat is.

Or. en

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságoknak egyáltalán nem szabad késlekedniük a veszélyt jelentő 
termékekre vonatkozó tájékoztatáskor. Ezt az információt további részletekkel kell 
kiegészíteni, például – ha mód van rá – a kiskereskedelmi csatornával kapcsolatos adatokkal, 
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hogy segítséget nyújtsanak a fogyasztóknak a veszélyt jelentő termékek azonosításában.

Módosítás 154
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben indokolt, a piacfelügyeleti 
hatóságok adott megfelelő időben felhívják 
a területükön lévő felhasználók figyelmét 
azokra a termékekre, amelyek a hatóságok 
szerint veszélyt jelentenek.

(2) Az illetékes piacfelügyeleti hatóságok 
és adott esetben a gazdasági szereplők a 
lehető leghamarabb felhívják a 
felhasználók figyelmét azokra a 
termékekre, amelyek a hatóságok szerint 
veszélyt jelentenek.

Or. de

Módosítás 155
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben indokolt, a piacfelügyeleti 
hatóságok adott megfelelő időben felhívják 
a területükön lévő felhasználók figyelmét 
azokra a termékekre, amelyek a hatóságok 
szerint veszélyt jelentenek.

(2) Amennyiben indokolt, a piacfelügyeleti 
hatóságok haladéktalanul felhívják a 
területükön lévő felhasználók figyelmét 
azokra az azonosított termékekre, amelyek 
a hatóságok szerint veszélyt jelentenek.

Or. en

Módosítás 156
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben indokolt, a piacfelügyeleti 
hatóságok adott megfelelő időben felhívják 
a területükön lévő felhasználók figyelmét 
azokra a termékekre, amelyek a hatóságok 
szerint veszélyt jelentenek.

(2) Amennyiben indokolt, a piacfelügyeleti 
hatóságok haladéktalanul felhívják a 
területükön lévő felhasználók figyelmét 
azokra az azonosított termékekre, amelyek 
a hatóságok szerint veszélyt jelentenek.

Or. en

Módosítás 157
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok 
együttműködnek a gazdasági szereplőkkel 
az általuk forgalmazott termékek 
használatával járó veszélyek megelőzése 
vagy csökkentése érdekében. Ebből a 
célból a piacfelügyeleti hatóságok 
ösztönzik és támogatják a gazdasági 
szereplők önkéntes lépéseit, ideértve –
adott esetben – a helyes gyakorlatra 
vonatkozó szabályzatok megalkotását és 
betartását.

A piacfelügyeleti hatóságok 
együttműködnek a gazdasági szereplőkkel, 
valamint egyéb illetékes nemzeti 
hatóságokkal a gazdasági szereplők által
forgalmazott termékek használatával járó 
veszélyek megelőzése vagy csökkentése 
érdekében. Ebből a célból a piacfelügyeleti 
hatóságok ösztönzik és támogatják a 
gazdasági szereplők önkéntes lépéseit, 
ideértve – adott esetben – a helyes 
gyakorlatra vonatkozó szabályzatok 
megalkotását és betartását.

Or. de

Módosítás 158
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok 
együttműködnek a gazdasági szereplőkkel 

A piacfelügyeleti hatóságok ösztönzik és 
támogatják a gazdasági szereplők önkéntes 
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az általuk forgalmazott termékek 
használatával járó veszélyek megelőzése 
vagy csökkentése érdekében. Ebből a 
célból a piacfelügyeleti hatóságok 
ösztönzik és támogatják a gazdasági 
szereplők önkéntes lépéseit, ideértve –
adott esetben – a helyes gyakorlatra 
vonatkozó szabályzatok megalkotását és 
betartását.

lépéseit, ideértve – adott esetben – a helyes 
gyakorlatra vonatkozó szabályzatok 
megalkotását és betartását.

Or. es

Indokolás

Az általános termékbiztonságról szóló irányelvben foglaltak értelmében, a gazdasági 
szereplőknek kell együttműködniük a piacfelügyeleti hatóságokkal az általuk forgalmazott, 
nem biztonságos termékek használatával járó veszélyek megelőzése vagy csökkentése 
érdekében. A gazdasági szereplők piacfelügyeleti hatóságokkal való együttműködését – 8., 10. 
és 11. cikk – be kell építeni a fogyasztási cikkek biztonságosságára vonatkozó 
rendelettervezetbe.

Módosítás 159
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A piacfelügyeleti hatóságok 
függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul 
végzik feladataikat, és végrehajtják e 
rendelet szerinti kötelezettségeiket. A 
piacfelügyeleti hatóságok az arányosság 
elvének megfelelően gyakorolják a 
gazdasági szereplőkkel összefüggő 
hatáskörüket.

(3) A piacfelügyeleti hatóságok 
függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul 
végzik feladataikat, és végrehajtják e 
rendelet szerinti kötelezettségeiket. A 
piacfelügyeleti hatóságok az arányosság 
elvének megfelelően és a Szerződés 
(EUMSZ) 191. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított elővigyázatosság elvének 
megfelelő figyelembevétele mellett 
gyakorolják a gazdasági szereplőkkel 
összefüggő hatáskörüket.

Or. en
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Módosítás 160
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A piacfelügyeleti hatóságok a 
kockázat komolyságának és az 
elővigyázatosság elvének kellő 
figyelembevételével járnak el.
Ennek érdekében szúrópróbaszerűen 
elegendő számú terméket kell 
megvizsgálniuk a szóban forgó termékek 
megfelelőségének és tényleges 
kockázatának értékeléséhez.

Or. it

Módosítás 161
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A piacfelügyeleti hatóságok a 
kockázat komolyságának és az 
elővigyázatosság elvének kellő 
figyelembevételével járnak el. Ennek 
érdekében szúrópróbaszerűen elegendő 
számú terméket kell megvizsgálniuk a 
szóban forgó termékek megfelelőségének 
és tényleges kockázatának értékeléséhez.

Or. it

Módosítás 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A piacfelügyeleti hatóságok a 
kockázat komolyságának és az 
elővigyázatosság elvének kellő 
figyelembevételével járnak el.

Or. es

Módosítás 163
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piacfelügyeleti hatóságok feladataik 
elvégzéséhez – szükséges és indokolt 
esetben – jogosultak a gazdasági szereplők 
telephelyére belépni, továbbá mintát venni 
a termékekből.

(4) A piacfelügyeleti hatóságok feladataik 
elvégzéséhez – szükséges és indokolt 
esetben – jogosultak a gazdasági szereplők 
telephelyére előzetes értesítés nélkül 
belépni, a dokumentumokba betekinteni, 
azokat lefoglalni vagy azokról 
fénymásolatot készíteni, a számítógépes 
rendszerekbe belépni, továbbá szükség 
szerint mintát venni a termékekből.

Or. fr

Indokolás

A fogyasztók biztonsága és a csalás elleni küzdelem érdekében erősíteni kell a felügyeleti 
hatóságok vizsgálati jogkörét. A hatóságok így váratlan ellenőrzéseket hajthatnak végre, 
lefoglalhatnak dokumentumokat és hozzáférhetnek a számítógépes rendszerekhez, lévén, hogy 
a dokumentumok többségét kizárólag digitális formában tárolják.

Módosítás 164
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piacfelügyeleti hatóságok feladataik 
elvégzéséhez – szükséges és indokolt 
esetben – jogosultak a gazdasági szereplők 
telephelyére belépni, továbbá mintát venni 
a termékekből.

(4) A piacfelügyeleti hatóságok feladataik 
elvégzéséhez – szükséges és indokolt 
esetben – jogosultak a gazdasági szereplők 
telephelyére belépni, a megfelelő 
iratellenőrzést elvégezni és fénymásolatot 
készíteni a vonatkozó dokumentumokról, 
továbbá mintát venni a termékekből.

Or. es

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságok további hatáskörökkel való felruházása a feladataik alapos 
elvégzését fogja biztosítani.

Módosítás 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A piacfelügyeleti hatóságok feladataik 
elvégzéséhez – szükséges és indokolt 
esetben – jogosultak a gazdasági szereplők 
telephelyére belépni, továbbá mintát venni 
a termékekből.

(4) A piacfelügyeleti hatóságok feladataik 
elvégzéséhez – szükséges és indokolt 
esetben – jogosultak a gazdasági szereplők 
telephelyére belépni, a megfelelő 
iratellenőrzést elvégezni és fénymásolatot 
készíteni a vonatkozó dokumentumokról,
továbbá mintát venni a termékekből.

Or. es

Módosítás 166
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítják a fogyasztók és más érdekelt 
felek számára a lehetőséget, hogy a 
termékbiztonságra, a piacfelügyeleti
tevékenységekre és a termékekkel 
kapcsolatban felmerülő veszélyekre 
vonatkozóan panaszt tehessenek, továbbá e 
panaszok megfelelő módon történő 
kivizsgálását;

a) biztosítják a fogyasztók és más érdekelt 
felek számára a lehetőséget, hogy a 
termékbiztonságra, a piacfelügyeleti 
tevékenységekre és a termékekkel 
kapcsolatban felmerülő veszélyekre 
vonatkozóan panaszt tehessenek, továbbá e 
panaszok megfelelő módon és ésszerű 
határidőn belül történő kivizsgálását;

Or. de

Módosítás 167
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) követik és naprakészen tartják a 
termékbiztonságot érintő tudományos és 
műszaki tudásra vonatkozó ismereteiket.

c) követik és naprakészen tartják a 
termékbiztonságot, illetve a termékek 
uniós harmonizációs jogszabályoknak 
való megfelelését érintő tudományos és 
műszaki tudásra vonatkozó ismereteiket.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés nem korlátozódhat csupán a termékbiztonságra, hanem azt ki kell terjeszteni 
minden olyan egyéb kérdésre is, amely a termékek uniós harmonizációs jogszabályoknak való 
megfelelése szempontjából lényeges lehet.

Módosítás 168
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) figyelemmel kísérik a gyaníthatóan e 
termékek által okozott baleseteket és 
egészségre veszélyt jelentő eseteket.

Or. en

Módosítás 169
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) figyelemmel kísérjék az ezen 
termékekhez kapcsolódó baleseteket és 
egészségre veszélyt jelentő eseteket;

Or. en

Módosítás 170
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) ellenőrzik a termékek alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak való megfelelését.

Or. en

Módosítás 171
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) e hatóságokat arra ösztönzik, hogy 
részt vegyenek a szabványoknak a 
Bizottság által az 1025/2012/EU rendelet 
10. cikkével összhangban kért 
kidolgozását vagy felülvizsgálatát célzó 
nemzeti szabványosítási 
tevékenységekben.

Or. en

Módosítás 172
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) lehetőség szerint és adott esetben részt 
vesznek a szabványügyi szervezetek azt 
célzó tevékenységében, hogy az 
1025/2010/EU rendelettel összhangban 
szabványokat vizsgáljanak felül vagy 
dolgozzanak ki.

Or. en

Indokolás

Hasznos lenne, ha a piacfelügyeleti hatóságokat szorosan bevonnák a szabványosítási 
folyamatba, mivel ez segítene számukra, hogy az e bekezdés c) pontjában előírtaknak 
megfelelően lépést tarthassanak az új tudományos és technológiai ismeretekkel.

Módosítás 173
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Megfelelő eljárásokat kell kidolgozni és 
közzétenni annak érdekében, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságok teljesíthessék e 
kötelezettségeiket.

(6) Megfelelő eljárásokat kell kidolgozni és 
közzétenni annak érdekében, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságok teljesíthessék e 
kötelezettségeiket. A piacfelügyeleti 
hatóságok kérésre nyilvánosságra hozzák 
különösen a következőket:
a) azoknak a termékeknek a megnevezése, 
amelyek biztonságával kapcsolatban a 6. 
cikk (5) bekezdésének a) pontja alapján 
panaszt nyújtottak be;
b) a panaszos által a termék esetében 
észlelt biztonsági hiányosság vagy 
kockázat jellege, valamint a bejelentett 
veszélyes baleset vagy sérülés;
c) a gazdasági szereplők által benyújtott 
panaszokkal kapcsolatos bármilyen 
észrevétel;
d) a piacfelügyeleti hatóságok által 
megfelelőnek tartott nyomonkövetési 
intézkedés.

Or. en

Módosítás 174
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A titoktartásra hivatkozva nem 
akadályozható meg, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok a piacfelügyeleti tevékenységek 
eredményességének biztosításához 
szükséges információkat kézhez kapják.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 175
Pablo Arias Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál, 
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki, az 
uniós harmonizációs jogszabályok, 
valamint a [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszi a vállalkozások, különösen pedig a 
kkv-k egyedi igényeit, továbbá útmutatást 
és segítséget nyújt. A programnak 
magában kell foglalnia az alábbiakat:

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál, 
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki.

Or. es

Indokolás

Az uniós jogszabályok végrehajtása nem köthető a vállalkozások egyedi igényeihez. E 
rendelkezés célja annak ellenőrzése, hogy a termékek megfelelnek-e az uniós jogszabályokban 
foglalt előírásoknak.

Módosítás 176
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál, 
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki, az 
uniós harmonizációs jogszabályok, 
valamint a [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál, 
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki, az 
uniós harmonizációs jogszabályok, 
valamint a [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
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rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszi a vállalkozások, különösen pedig a 
kkv-k egyedi igényeit, továbbá útmutatást 
és segítséget nyújt. A programnak 
magában kell foglalnia az alábbiakat:

rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszi a fogyasztók egyedi igényeit, továbbá 
útmutatást és segítséget nyújt az érintett 
szereplőknek. A programnak magában kell 
foglalnia az alábbiakat:

Or. de

Módosítás 177
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál, 
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki, az 
uniós harmonizációs jogszabályok, 
valamint a [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszi a vállalkozások, különösen pedig a 
kkv-k egyedi igényeit, továbbá útmutatást 
és segítséget nyújt. A programnak 
magában kell foglalnia az alábbiakat:

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál, 
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki, az 
uniós harmonizációs jogszabályok, 
valamint a [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszi a vállalkozások és a fogyasztók
egyedi igényeit, továbbá útmutatást és 
segítséget nyújt. A programnak magában 
kell foglalnia az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 178
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatóságokhoz rendelt pénzügyi 
források, személyzet, műszaki és egyéb
eszközök;

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez a piacfelügyeleti tevékenységek hatékony megszervezése terén korlátozhatja a tagállamok 
rugalmasságát.

Módosítás 179
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatóságokhoz rendelt pénzügyi 
források, személyzet, műszaki és egyéb 
eszközök;

törölve

Or. es

Indokolás

A gazdasági szereplőknek nyújtott útmutatás és segítség nem illeszkedik a piacfelügyeleti 
hatóságok profiljába és függetlenségük rovására mehet. A javaslat a b) pont törlését célozza, 
mivel az ebben foglaltak bizalmas információnak tekintendők.

Módosítás 180
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gazdasági szereplőkre az e rendelet 
10. és 16. cikke értelmében alkalmazandó 
díjak mértéke és kiszámításának 
módozatai;

Or. en

Indokolás

Annak előmozdítása érdekében, hogy közös gyakorlat jöjjön létre az azon gazdasági 
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szereplőkre kivetett díjak tekintetében, akik a piacon nem biztonságos vagy más módon meg 
nem felelő termékeket forgalmaznak, helyénvalónak tűnik az ezzel kapcsolatos információt az 
általános piacfelügyeleti program részévé tenni, hogy erről a Bizottság és a többi tagállam 
egyaránt tájékoztatást kapjon.

Módosítás 181
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ellenőrzés tárgyát képező 
termékkategóriákra szakosodott, a 28. 
cikk szerinti kritériumoknak megfelelő 
elemző laboratóriumok;

Or. it

Módosítás 182
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többi tagállamot és a Bizottságot 
értesíteni kell az általános és 
ágazatspecifikus programokról és azok 
aktualizálásairól, továbbá a 6. cikk (6) 
bekezdésére is figyelemmel, a 
nyilvánosság számára elektronikusan, 
illetve adott esetben más módon is,
hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az érintett érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően ki kell dolgozni az 
általános és ágazatspecifikus 
programokat, illetve frissíteni kell azokat, 
valamint ezekről értesíteni kell a többi 
tagállamot és a Bizottságot. A 6. cikk (6) 
bekezdésére figyelemmel, azokat a 
nyilvánosság számára elektronikusan, 
illetve adott esetben más módon is 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti programok során figyelembe vegyék a 
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vállalkozások, a fogyasztók stb. igényeit, helyénvaló, hogy a tagállamok az ilyen programok 
kidolgozása előtt konzultáljanak az érintett érdekelt felekkel.

Módosítás 183
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többi tagállamot és a Bizottságot
értesíteni kell az általános és 
ágazatspecifikus programokról és azok 
aktualizálásairól, továbbá a 6. cikk (6) 
bekezdésére is figyelemmel, a 
nyilvánosság számára elektronikusan, 
illetve adott esetben más módon is, 
hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A többi tagállamot a Bizottság 
közvetítésével értesíteni kell az általános és 
ágazatspecifikus programokról és azok 
aktualizálásairól, továbbá a 6. cikk (6) 
bekezdésére is figyelemmel, a 
nyilvánosság számára elektronikusan, 
illetve adott esetben más módon is, 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. es

Indokolás

Hatékonyabb, ha a programokról a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat.

Módosítás 184
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére a 
gazdasági szereplők és – adott esetben – a 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik 
végrehajtásához megkövetelnek tőlük.

törölve

Or. en
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Indokolás

A bekezdés törlése ahhoz a módosításhoz kapcsolódik, amely konkrétabban meghatározza a 
különböző gazdasági szereplők kötelezettségeit.

Módosítás 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére a 
gazdasági szereplők és – adott esetben – a 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok indokolt
kérésére a gazdasági szereplők és – adott 
esetben – a megfelelőségértékelő 
szervezetek közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük. Amennyiben egy 
gazdasági szereplő más gazdasági 
szereplőtől jutott hozzá az adott 
dokumentációhoz és információkhoz, és 
ha az EU és a tagállamok üzleti titokra 
vonatkozó előírásai szerint azok 
bizalmasnak minősülnek, e 
dokumentumok és információk 
rendelkezésre bocsátásakor biztosítani kell 
azok bizalmas kezelését.

Or. de

Módosítás 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére a 
gazdasági szereplők és – adott esetben – a 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
hatóságok számára könnyen érthető 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok indokolt
kérésére a gazdasági szereplők és – adott 
esetben – a megfelelőségértékelő 
szervezetek elektronikus és nyomtatott 
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nyelven közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük.

formában, a hatóságok számára könnyen 
érthető nyelven rendelkezésre bocsátanak
minden olyan dokumentációt és 
információt, amelyet e hatóságok 
tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük. Ezen információk 
közé tartoznak a termék pontos 
azonosítását lehetővé tevő, illetve a termék 
nyomon követését megkönnyítő 
információk is.

Or. en

Indokolás

E szöveg annak elkerülését célozza, hogy szükségtelen adminisztratív terheket rójanak a 
gazdasági szereplőkre, tisztázva, hogy milyen információkat kérhetnek a piacfelügyeleti 
hatóságok. E cikk (2) bekezdése felesleges, a vonatkozó szövegrészt ezért e bekezdésbe kell 
beilleszteni.

Módosítás 187
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére a 
gazdasági szereplők és – adott esetben – a 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére a 
gazdasági szereplők és – adott esetben – a 
megfelelőségértékelő szervezetek az 
érintett tagállam által 
meghatározottaknak megfelelően a végső 
fogyasztók számára könnyen érthető 
nyelven közzétesznek bármely olyan 
szükséges dokumentációt és információt, 
amelyet e hatóságok tevékenységeik 
végrehajtásához megkövetelnek tőlük.

Or. en

Módosítás 188
Heide Rühle
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére a 
gazdasági szereplők és – adott esetben – a
megfelelőségértékelő szervezetek a 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok kérésére és 
a 768/2008/EK határozat I. melléklete R2. 
cikke (9) bekezdésének, R4. cikke (9) 
bekezdésének és R5. cikke (5) 
bekezdésének sérelme nélkül a gazdasági 
szereplők és – adott esetben – a 
megfelelőségértékelő szervezetek a 
hatóságok számára könnyen érthető 
nyelven közzétesznek bármely olyan 
dokumentációt és információt, amelyet e 
hatóságok tevékenységeik végrehajtásához 
megkövetelnek tőlük.

Or. en

Módosítás 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplők minden 
szükséges információt a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátanak, 
ideértve a termék pontos azonosítását 
lehetővé tevő és nyomon követését 
megkönnyítő információkat.

(2) A gazdasági szereplők a piacfelügyeleti 
hatóságok kérésére együttműködnek velük
az általuk forgalomba hozott vagy 
forgalmazott termékek által jelentett 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet más cikkeiben foglalt rendelkezésekkel összhangban helyénvaló együttműködési 
kötelezettséget előírni a gazdasági szereplők számára. Ez magában foglalja a kiigazító 
intézkedések meghozatalát és minden olyan egyéb fellépést, amelyre a veszély elhárításához 
szükség lehet. Ez összhangban van az új jogszabályi keret rendelkezéseivel.
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Módosítás 190
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gyártók és az importőrök a 
terméken, illetve a termék csomagolásán 
vagy a terméket kísérő dokumentumon 
feltüntetik a nevüket, a bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy a bejegyzett 
védjegyüket és azt a címet, amelyen 
elérhetők. A megadott címnek a gyártó 
vagy az importőr egyetlen kapcsolattartási 
címét kell jeleznie.

Or. en

Indokolás

Ugyan az átláthatósági követelmények fontosak, amikor a termékek azonosított veszélyt 
jelentenek, e követelményeket azonban csak az ilyen termékekre kell korlátozni; ebből 
következik az egyedi biztonsági követelmények által érintett termékekre való hivatkozás. Már 
csak az intézkedésekhez kapcsolódó költségekből fakadóan is mindig lehetővé kell tenni, hogy 
a csomagolásokon vagy a kísérő dokumentumokon többféle adatok szerepeljenek.

Módosítás 191
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A gyártók és az importőrök a 
terméken, illetve a termék csomagolásán 
vagy a terméket kísérő dokumentumon 
feltüntetik a nevüket, a bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy a bejegyzett 
védjegyüket és azt a címet, amelyen 
elérhetők. A megadott címnek a gyártó 
vagy az importőr egyetlen kapcsolattartási 
címét kell jeleznie.
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Or. en

Indokolás

Ugyan az átláthatósági követelmények fontosak, amikor a termékek azonosított veszélyt 
jelentenek, e követelményeket azonban csak az ilyen termékekre kell korlátozni; ebből 
következik az egyedi biztonsági követelmények által érintett termékekre való hivatkozás. Már 
csak az intézkedésekhez kapcsolódó költségekből fakadóan is mindig lehetővé kell tenni, hogy 
a csomagolásokon vagy a kísérő dokumentumokon többféle adatok szerepeljenek.

Módosítás 192
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az e cikk értelmében a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátandó 
információkat olvasható és rendezett 
formában kell átadni.

Or. fr

Módosítás 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A gyártók általános kötelezettségei

(1) A gyártók termékeik forgalomba 
hozatalakor biztosítják, hogy azok 
tervezése és gyártása a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban történt.
(2) A gyártók a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályokkal 
összhangban összeállítják az előírt 
műszaki dokumentációt.
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(3) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
felel meg a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályoknak, azonnal 
meghozzák e termék megfelelőségének 
biztosításához, forgalomból való 
kivonásához vagy adott esetben 
visszahívásához szükséges kiigazító 
intézkedéseket. Továbbá ha a termék a 
fogyasztók egészségére és biztonságára 
nézve veszélyt jelent, a gyártók erről 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 
piacán forgalomba hozták a terméket, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésével és a meghozott kiigazító 
intézkedéssel kapcsolatos részleteket.
(4) Az Unión kívül letelepedett gyártók 
piacfelügyelet céljára kijelölnek egy, az 
Unióban letelepedett közös 
meghatalmazott képviselőt.

Or. en

Indokolás

A javaslat 8. cikkét ki kell egészíteni a gazdasági szereplők kötelezettségeire tekintettel. Ezzel 
összefüggésben és a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 
768/2008/EK határozattal, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelettel, a két- vagy háromkerekű járművek, 
valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 
168/2013/EU rendelettel, valamint a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelvvel 
összhangban külön kötelezettségeket kell megállapítani a különböző gazdasági szereplők 
tekintetében, akik az ellátási láncban betöltött szerepüknek megfelelően eltérő felelősséggel 
bírnak.

Módosítás 194
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 b cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. cikk
A gyártók kötelezettségei

(1) A gyártók termékeik forgalomba 
hozatalakor biztosítják, hogy azok 
tervezése és gyártása a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban történt.
(2) A termék lehetséges veszélyeivel 
arányosan a gyártók megfelelő 
minőségirányítási rendszereket vezetnek 
be termékeik megfelelőségének és 
biztonságának biztosítása érdekében. A 
forgalmazott termékekkel kapcsolatban 
szúrópróbaszerű vizsgálatot végeznek, 
kivizsgálják a panaszokat, illetve 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
meg nem felelő termékekről és a 
visszahívott termékekről, valamint 
tájékoztatják a forgalmazókat minden 
ilyen ellenőrzésről.
(3) A gyártók a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályokkal 
összhangban összeállítják az előírt 
műszaki dokumentációt.
(4) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és indokolt kérés esetén a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.
(5) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
illetve más, a termék azonosítását lehetővé 
tevő, könnyen látható és olvasható elemet 
helyeznek el, illetve ha a termék mérete 
vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, a 
szükséges információt a termék 
csomagolásán vagy a terméket kísérő 
dokumentumon feltüntetik.
(6) A gyártó feltünteti a terméken, vagy ha 
ez nem lehetséges, a termék csomagolásán 
vagy a terméket kísérő dokumentumon a 
nevét, a bejegyzett kereskedelmi nevét 
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vagy a bejegyzett védjegyét és azt a címet, 
amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. 
Címként a gyártó fő kapcsolattartási címét 
kell megadni.
(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék veszélyt 
jelent, ideértve a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályoknak való meg 
nem felelést is, haladéktalanul meghozzák 
e termék megfelelőségének biztosításához, 
forgalomból való kivonásához vagy adott 
esetben visszahívásához szükséges 
kiigazító intézkedéseket. Ezen túlmenően, 
amennyiben a termék veszélyt jelent, a 
gyártó erről haladéktalanul tájékoztatja 
azoknak a tagállamoknak az illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyek piacán a 
terméket forgalmazta, és részletes 
tájékoztatást nyújt különösen a veszélyről 
és a meghozott kiigazító intézkedésről.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők kötelezettségeinek és felelősségének e jogszabályon belüli pontosítása.

Módosítás 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c. cikk
A közös meghatalmazott képviselők 

általános kötelezettségei
Piacfelügyeleti célokból a közös 
meghatalmazott képviselő ellátja a 
gyártótól kapott megbízatása keretében 
meghatározott feladatokat. 
Az [„A gyártók általános kötelezettségei” 
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című 8a. cikk első albekezdésében]
megállapított kötelezettségek és a műszaki 
dokumentáció kidolgozása nem része a 
közös meghatalmazott képviselő 
megbízatásának.
A megbízásnak legalább az alábbiak 
elvégzésére kell engedélyt adnia a közös 
meghatalmazott képviselő számára: 
a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára; 
b) valamely illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére az uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartozó termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információ és dokumentáció 
átadása az említett hatóságnak;
c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére 
együttműködés velük a megbízatása 
körébe tartozó termékek által jelentett 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

Or. en

Módosítás 196
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d. cikk
Meghatalmazott képviselők

(1) Az Unión kívül székhellyel rendelkező 
gyártók az Unióban székhellyel 
rendelkező meghatalmazott képviselőt 
jelölnek ki a piacfelügyelet céljára.
(2) Piacfelügyeleti célból a 
meghatalmazott képviselő ellátja a 
gyártótól kapott megbízatása keretében 
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meghatározott feladatokat. A 
megbízatásnak legalább az alábbiak 
elvégzését kell engedélyeznie a 
meghatalmazott képviselőnek:
a) valamely piacfelügyeleti hatóság 
indokolt kérésére a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információ és dokumentáció 
átadása az említett hatóságnak;
b) a piacfelügyeleti hatóságok kérésére 
együttműködés velük a megbízatása 
körébe tartozó termékek által jelentett 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

Or. en

Indokolás

Az Unión kívül székhellyel rendelkező gyártók által kijelölendő meghatalmazott képviselők 
kötelezettségeinek és felelősségének a pontosítása. Ez a módosítás felváltja az előadó 36. 
módosítását.

Módosítás 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8e. cikk
Az importőrök általános kötelezettségei

(1) Az importőrök kizárólag a 
jogszabályoknak megfelelő és biztonságos 
terméket hoznak forgalomba.
(2) Az importőrök a termék forgalomba 
hozatala előtt biztosítják, hogy a gyártó 
kidolgozta a műszaki dokumentációt, a 
terméken feltüntették az előírt jelöléseket 
és a terméket az előírt dokumentumok 
kísérik.
(3) Amennyiben az importőrök úgy ítélik 
meg vagy okkal feltételezik, hogy a termék 
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nem felel meg a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak, akkor nem hozhatják 
forgalomba a terméket. Ezenfelül ha úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy a 
termék súlyos veszélyt jelent, tájékoztatják 
a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat. 
A típusjóváhagyással rendelkező termékek 
esetében tájékoztatniuk kell a 
típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó 
hatóságot is.

Or. en

Módosítás 198
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8f. cikk
Az importőrök kötelezettségei

(1) Az importőrök a termék forgalomba 
hozatala előtt biztosítják, hogy a termék 
megfelel a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak.
(2) Amennyiben valamely importőr úgy 
ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a 
termék veszélyt jelent, ideértve a 
vonatkozó uniós jogszabályoknak való 
meg nem felelést is, akkor addig nem 
hozhatja forgalomba a terméket, amíg a 
terméket megfelelővé nem tették. Továbbá 
amennyiben a termék komoly kockázatot 
jelent, az importőr erről tájékoztatja a 
gyártót és a székhelye szerinti tagállam 
piacfelügyeleti hatóságait.
(3) Az importőr a terméken, vagy ha ez 
nem lehetséges, a termék csomagolásán 
vagy a terméket kísérő dokumentumon 
feltünteti a nevét, a bejegyzett 
kereskedelmi nevét vagy a bejegyzett 
védjegyét, valamint a kapcsolattartási 
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címét. Gondoskodik arról, hogy más 
további címke ne takarja el a gyártó által 
biztosított címkén feltüntetett információk 
egyetlen részét sem.
(4) A termék által jelentett lehetséges 
veszélyekkel arányosan az importőrök 
megfelelő minőségirányítási rendszereket 
vezetnek be az általuk behozott termékek 
megfelelőségének és biztonságának 
biztosítása érdekében. A forgalmazott 
termékekkel kapcsolatban 
szúrópróbaszerű vizsgálatot végeznek, 
kivizsgálják a panaszokat, illetve 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
meg nem felelő termékekről és a 
visszahívott termékekről, valamint 
tájékoztatják a gyártókat és a 
forgalmazókat az ilyen ellenőrzésről.
(5) Azok az importőrök, akik úgy ítélik 
meg, illetve akiknek okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
veszélyt jelent, ideértve a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályoknak való meg 
nem felelést is, azonnal meghozzák e 
termék megfelelőségének biztosításához, 
forgalomból való kivonásához vagy adott 
esetben visszahívásához szükséges 
kiigazító intézkedéseket. Ezen túlmenően, 
amennyiben a termék veszélyt jelent, az 
importőr erről haladéktalanul tájékoztatja 
azoknak a tagállamoknak az illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyek piacán a 
terméket forgalmazta, és részletes 
tájékoztatást nyújt különösen a veszélyről 
és a meghozott kiigazító intézkedésről.
(6) Az importőrök a műszaki 
dokumentációt a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőrzik és 
indokolt kérés esetén a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők kötelezettségeinek és felelősségének e jogszabályon belüli pontosítása.
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Módosítás 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8g. cikk
A forgalmazók általános kötelezettségei

(1) A termék forgalmazásakor a 
forgalmazók kellő gondossággal járnak el 
az uniós jogszabályokban meghatározott 
követelményekkel kapcsolatban.
A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken 
feltüntették-e az előírt kötelező jelöléseket 
vagy adott esetben a típusjóváhagyási 
jelet, illetve a terméket kísérik-e az előírt –
a megfelelőséget igazoló és adott esetben a 
címkézési információkat tartalmazó –
dokumentumok, a használati útmutatók és 
a biztonsági tájékoztatók a termék 
forgalmazása szerinti tagállam hivatalos 
nyelvén vagy nyelvein.
(2) A forgalmazók minden szükséges 
információt a piacfelügyeleti hatóságok 
rendelkezésére bocsátanak, ideértve a 
termék pontos azonosítását lehetővé tevő 
és nyomon követését megkönnyítő 
információkat.

Or. en

Módosítás 200
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 h cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8h. cikk
A forgalmazók kötelezettségei

(1) Amennyiben valamely forgalmazó úgy 
ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a 
termék veszélyt jelent, ideértve a 
vonatkozó uniós jogszabályoknak való 
meg nem felelést is, akkor addig nem 
forgalmazhatja a terméket, amíg a
terméket megfelelővé nem tették. Továbbá 
amennyiben a termék súlyos veszélyt 
jelent, a forgalmazó erről tájékoztatja a 
gyártót vagy adott esetben az importőrt, 
valamint a székhelye szerinti tagállam 
piacfelügyeleti hatóságát.
(2) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék veszélyt 
jelent, ideértve a vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályoknak való meg 
nem felelést is, azonnal meghozzák e 
termék megfelelőségének biztosításához, 
forgalomból való kivonásához vagy adott 
esetben visszahívásához szükséges 
kiigazító intézkedést. Ezen túlmenően, 
amennyiben a termék súlyos veszélyt 
jelent, a forgalmazók erről haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyek piacán 
a terméket forgalmazta, és részletes 
tájékoztatást nyújt különösen a veszélyről 
és a meghozott kiigazító intézkedésről.
(3) A forgalmazó a műszaki dokumentáció 
tőle való bekérést követően lépéseket tesz, 
és ennek keretében vagy maga szerezi be a 
dokumentációt és adja át a hatóságnak, 
vagy elintézi, hogy a gyártó közvetlenül 
megküldje a dokumentációt a hatóság 
részére. Az utóbbi esetben továbbra is a 
forgalmazó tartozik felelősséggel, illetve 
vonható felelősségre azért, ha a 
dokumentáció nem jut el a hatósághoz. A 
forgalmazónak az indokolt kérés 
kézhezvételét követően lehetősége van 
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arra, hogy felvegye a kapcsolatot az 
importőrrel, a gyártóval vagy a 
meghatalmazott képviselővel annak 
érdekében, hogy beszerezze a 
dokumentációt vagy elintézze, hogy azt 
közvetlenül megküldjék a hatóságnak. A 
forgalmazó arra irányuló kötelezettsége, 
hogy indokolt kérés esetén átadja a 
műszaki dokumentációt a hatóság részére, 
nem terjed ki a dokumentáció 
megőrzésére is.

Or. en

Indokolás

E jogszabályon belül pontosítani kell a gazdasági szereplők kötelezettségeit és felelősségét. A 
4. pontban foglalt pontosítás lehetővé teszi a gyártó részére annak biztosítását, hogy a 
műszaki dokumentációban foglalt bizalmas üzleti információkat ne osszák meg 
szisztematikusan a forgalmazókkal, azaz a lehetséges versenytársakkal, és azok bizalmasak 
maradjanak.

Módosítás 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8i. cikk
A termékek formai követelményeknek 

való meg nem felelése
(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságok az uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartozó termék 
tekintetében a formai követelményeknek 
való meg nem felelés alábbi eseteinek 
egyikét állapítják meg, az érintett 
gazdasági szereplőtől megkövetelik a 
formai követelményeknek való meg nem 
felelés kiküszöbölését:
a) az uniós harmonizációs jogszabályok 
által megkövetelt CE-jelölés vagy egyéb 
jelölések nem vagy jogosulatlanul 
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kerültek feltüntetésre;
b) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot –
amennyiben szükséges – nem vagy 
jogosulatlanul állították ki;
c) a műszaki dokumentáció hiányos vagy 
nem áll rendelkezésre;
d) a szükséges címkézés vagy használati 
utasítások hiányosak vagy hiányoznak.
(2) Amennyiben a gazdasági szereplő nem 
küszöböli ki az (1) bekezdésben említett 
formai követelményeknek való meg nem 
felelést, a piacfelügyeleti hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a terméket 
visszahívják vagy kivonják a forgalomból.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló automatikusan ok-okozati kapcsolatot létrehozni a formai követelményeknek 
való meg nem feleléssel kapcsolatos körülmény és valamely lényeges veszély megléte között. A 
formai követelményeknek való meg nem felelés eseteit ezért javasolt külön kezelni, ami nem 
zárja ki a kockázatértékelés elvégzését.

Módosítás 202
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszélyt jelentő termékek A jogszabályoknak meg nem felelő vagy 
veszélyt jelentő termékekkel foglalkozó 
eljárások

Or. en

Módosítás 203
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Veszélyt jelentő termékek A jogszabályoknak meg nem felelő vagy 
veszélyt jelentő termékek

Or. en

Módosítás 204
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak
megfelelően.

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék nem felel meg a jogszabályoknak 
vagy veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek az alkalmazandó uniós 
jogszabályokban megállapított 
követelmények és szükség esetén a 13. 
cikkben meghatározott szempontok és 
kritériumok alapján.

Or. en

Módosítás 205
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent vagy más módon 
nem felel meg az alkalmazandó uniós 
jogszabályoknak, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó értékelést végeznek 
a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, illetve nem felel 
meg az alkalmazandó uniós 
jogszabályoknak, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 207
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
tudomására jutott vagy elegendő oka van 
feltételezni, hogy egy forgalomba hozott, 
forgalmazott vagy adott szolgáltatás 
nyújtása közben használt termék veszélyt 
jelent, a szóban forgó termékhez 
kapcsolódó kockázatértékelést végeznek a 
13. cikkben meghatározott szempontoknak 
és kritériumoknak megfelelően.

Or. de

Módosítás 208
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek az e rendelet 13., továbbá a 
fogyasztási cikkek biztonságosságáról 
szóló rendelet 6. cikkében meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.
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Or. es

Indokolás

A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a 13. cikkben megállapított szempontokat és 
kritériumokat, amely azonban nem terjed ki a nem harmonizált termékek, kockázatainak –
biztonságosságának – értékelésére, amelyekre egyetlen jogszabály sem vonatkozik. A 
módosítás ezért javasolja a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelet 6. cikkének 
felvételét, amely rendelkezik e kérdésről.

Módosítás 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek a 13. cikkben meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a 6. cikk (1) bekezdésben 
említett ellenőrzések végrehajtása során 
vagy a kézhez kapott információk alapján 
elegendő oka van feltételezni, hogy egy 
forgalomba hozott, forgalmazott vagy adott 
szolgáltatás nyújtása közben használt 
termék veszélyt jelent, a szóban forgó 
termékhez kapcsolódó kockázatértékelést 
végeznek az e rendelet 13., továbbá a 
fogyasztási cikkek biztonságosságáról 
szóló rendelet 6. cikkében meghatározott 
szempontoknak és kritériumoknak 
megfelelően.

Or. es

Módosítás 210
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 768/2008/EK határozat I. mellékletének 
R31. cikke sérelme nélkül, illetve R34. 
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cikkével összhangban fel kell szólítani az 
érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen 
véget az adott meg nem felelésnek, 
amennyiben valamely tagállam az alábbi 
megállapítások egyikét teszi:
a) a megfelelőségi jelölést a 768/2008/EK 
határozat [R11.] vagy [R12.] cikkét 
megsértve helyezték el;
b) a megfelelőségi jelölést nem helyezték 
el,
c) az EK megfelelőségi nyilatkozatot nem 
készítették el,
d) az EK-megfelelőségi nyilatkozatot 
helytelenül készítették el;
e) a műszaki dokumentáció nem áll 
rendelkezésre vagy hiányos.
Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben 
említett hiánya továbbra is fennáll, az 
érintett tagállam minden megfelelő 
intézkedést megtesz a forgalmazott termék 
korlátozására vagy betiltására, vagy 
gondoskodik annak visszahívásáról vagy 
forgalomból való kivonásáról.

Or. en

Módosítás 211
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságoknak 
kellőképpen figyelembe kell venniük 
minden már rendelkezésre álló vizsgálati 
eredményt és kockázatértékelést, amelyet 
egy gazdasági szereplő, illetve bármely 
más személy vagy hatóság – ideértve más 
tagállamok hatóságait – a termékkel 
kapcsolatban végrehajtott vagy kibocsátott.

A piacfelügyeleti hatóságoknak figyelembe 
kell venniük minden már rendelkezésre 
álló, közérthető vizsgálati eredményt és 
kockázatértékelést, amelyet egy gazdasági 
szereplő, illetve bármely más személy vagy 
hatóság – ideértve más tagállamok 
hatóságait – a termékkel kapcsolatban 
végrehajtott vagy kibocsátott.
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Or. es

Indokolás

Egyfelől a „kellőképpen” szó törlése, amely eltérő értelmezésekhez vezethet, másfelől a 
„közérthető” szó beszúrása a „rendelkezésre álló” kifejezés után, a kockázatértékelés 
eredményeinek figyelembe vételéhez.

Módosítás 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságoknak 
kellőképpen figyelembe kell venniük 
minden már rendelkezésre álló vizsgálati 
eredményt és kockázatértékelést, amelyet 
egy gazdasági szereplő, illetve bármely 
más személy vagy hatóság – ideértve más 
tagállamok hatóságait – a termékkel 
kapcsolatban végrehajtott vagy kibocsátott.

A piacfelügyeleti hatóságoknak 
kellőképpen figyelembe kell venniük 
minden már rendelkezésre álló, közérthető
vizsgálati eredményt és kockázatértékelést, 
amelyet egy gazdasági szereplő, illetve 
bármely más személy vagy hatóság –
ideértve más tagállamok hatóságait – a 
termékkel kapcsolatban végrehajtott vagy 
kibocsátott.

Or. es

Módosítás 213
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságoknak 
kellőképpen figyelembe kell venniük 
minden már rendelkezésre álló vizsgálati 
eredményt és kockázatértékelést, amelyet 
egy gazdasági szereplő, illetve bármely 
más személy vagy hatóság – ideértve más 
tagállamok hatóságait – a termékkel 
kapcsolatban végrehajtott vagy kibocsátott.

A piacfelügyeleti hatóságoknak 
kellőképpen figyelembe kell venniük 
minden már rendelkezésre álló és objektív
vizsgálati eredményt és kockázatértékelést, 
amelyet egy gazdasági szereplő, illetve 
bármely más személy vagy hatóság –
ideértve más tagállamok hatóságait – a 
termékkel kapcsolatban végrehajtott vagy 
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kibocsátott.

Or. de

Módosítás 214
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós harmonizációs jogszabályok 
hatálya alá tartozó termék tekintetében az 
e jogszabályok formai követelményeinek 
való meg nem felelés a piacfelügyeleti 
hatóságok számára elegendő ok annak 
feltételezésére, hogy az adott termék az 
alábbi esetek bármelyikének fennállása 
esetén veszélyt jelenthet:

törölve

a) az uniós harmonizációs jogszabályok 
által megkövetelt CE-jelölés vagy egyéb 
jelölések nem vagy jogosulatlanul 
kerültek feltüntetésre;
b) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot –
amennyiben szükséges – nem vagy 
jogosulatlanul állították ki;
c) a műszaki dokumentáció hiányos vagy 
nem áll rendelkezésre;
d) a szükséges címkézés vagy használati 
utasítások hiányosak vagy hiányoznak.
Függetlenül attól, hogy a 
kockázatértékelés alapján a termék 
valóban veszélyt jelent-e, a piacfelügyeleti 
hatóságok megkövetelik a gazdasági 
szereplőktől a formai követelményeknek 
való meg nem felelés kiküszöbölését. 
Amennyiben a gazdasági szereplő nem 
tesz ennek eleget, a piacfelügyeleti 
hatóságok gondoskodnak róla, hogy a 
terméket visszahívják vagy kivonják a 
forgalomból.
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Or. en

Módosítás 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós harmonizációs jogszabályok 
hatálya alá tartozó termék tekintetében az 
e jogszabályok formai követelményeinek 
való meg nem felelés a piacfelügyeleti 
hatóságok számára elegendő ok annak 
feltételezésére, hogy az adott termék az 
alábbi esetek bármelyikének fennállása 
esetén veszélyt jelenthet:

törölve

a) az uniós harmonizációs jogszabályok 
által megkövetelt CE-jelölés vagy egyéb 
jelölések nem vagy jogosulatlanul 
kerültek feltüntetésre;
b) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot –
amennyiben szükséges – nem vagy 
jogosulatlanul állították ki;
c) a műszaki dokumentáció hiányos vagy 
nem áll rendelkezésre;
d) a szükséges címkézés vagy használati 
utasítások hiányosak vagy hiányoznak.
Függetlenül attól, hogy a 
kockázatértékelés alapján a termék 
valóban veszélyt jelent-e, a piacfelügyeleti 
hatóságok megkövetelik a gazdasági 
szereplőktől a formai követelményeknek 
való meg nem felelés kiküszöbölését. 
Amennyiben a gazdasági szereplő nem 
tesz ennek eleget, a piacfelügyeleti 
hatóságok gondoskodnak róla, hogy a 
terméket visszahívják vagy kivonják a 
forgalomból.

Or. en
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Indokolás

Nem tűnik helyénvalónak, hogy a formai követelményeknek való meg nem felelést elegendő 
oknak tekintsük annak feltételezésére, hogy a termék veszélyt jelenthet. A formai 
követelményeknek való meg nem felelés eseteit ezért javasolt külön kezelni. A szöveget 
kiigazítottuk és az új 8a. cikkbe helyeztük át.

Módosítás 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós harmonizációs jogszabályok 
hatálya alá tartozó termék tekintetében az e 
jogszabályok formai követelményeinek 
való meg nem felelés a piacfelügyeleti 
hatóságok számára elegendő ok annak 
feltételezésére, hogy az adott termék az 
alábbi esetek bármelyikének fennállása 
esetén veszélyt jelenthet:

Az uniós harmonizációs jogszabályok 
hatálya alá tartozó termék tekintetében az e 
jogszabályok formai követelményeinek 
való meg nem felelés a piacfelügyeleti 
hatóságok számára elegendő ok lehet
annak feltételezésére, hogy az adott termék 
az alábbi esetek bármelyikének fennállása 
esetén veszélyt jelenthet:

Or. de

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóság feladata eldönteni, hogy egy termék veszélyt jelent-e.

Módosítás 217
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós harmonizációs jogszabályok 
hatálya alá tartozó termék tekintetében az 
e jogszabályok formai követelményeinek 
való meg nem felelés a piacfelügyeleti 
hatóságok számára elegendő ok annak 
feltételezésére, hogy az adott termék az 
alábbi esetek bármelyikének fennállása 

Egy termék tekintetében az uniós
jogszabályok formai követelményeinek 
való meg nem felelés a piacfelügyeleti 
hatóságok számára elegendő ok annak 
feltételezésére, hogy az adott termék az 
alábbi esetek bármelyikének fennállása 
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esetén veszélyt jelenthet: esetén veszélyt jelenthet:

Or. es

Indokolás

A formai követelményeknek való meg nem felelést valamennyi termékre – köztük a nem 
harmonizált termékekre is – alkalmazni kell, hiszen a fogyasztási cikkek biztonságosságáról 
szóló rendelet a forgalmazni kívánt termék biztonságosságát alátámasztó, a gazdasági 
szereplőket azonosító és – szükség esetén – utasításokat és figyelmeztetéseket tartalmazó 
műszaki dokumentációt kötelezően írja elő.

Módosítás 218
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a terméken vagy a termék bármilyen 
kiszerelésén engedély nélkül tüntetnek fel 
olyan védjegyet, amely hasonló e termék 
valamely bejegyzett védjegyéhez vagy 
azzal megegyezik, így nem teszi lehetővé a 
termék eredetiségének és eredetének 
garantálását;

Or. en

Módosítás 219
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terméken vagy a termék kiszerelésén 
az e termék számára bejegyzett védjeggyel 
azonos vagy ahhoz hasonló, engedély 
nélküli védjegy szerepel, így nem 
garantálható annak eredetisége vagy 
származása;



AM\1002709HU.doc 97/191 PE516.934v02-00

HU

Or. fr

Módosítás 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik
a gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 
piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak
róla, hogy a terméket visszahívják vagy 
kivonják a forgalomból.

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a gazdasági szereplőnek ki kell 
küszöbölnie a formai követelményeknek 
való meg nem felelést. Amennyiben a 
gazdasági szereplő nem tesz ennek eleget, 
a piacfelügyeleti hatóságok 
gondoskodhatnak róla, hogy a terméket 
visszahívják vagy kivonják a forgalomból. 
Csekélyebb jelentőségű jogsértések esetén 
figyelmeztetést vagy bírságot lehet 
kiszabni.

Or. de

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy büntessék a csekélyebb 
jelentőségű jogsértéseket. 

Módosítás 221
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 
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piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 
róla, hogy a terméket visszahívják vagy 
kivonják a forgalomból.

piacfelügyeleti hatóságok a szóban forgó
terméket mindaddig visszahívhatják vagy 
kivonhatják a forgalomból, amíg nem 
orvosolják a helyzetet.

Or. en

Indokolás

Nem kellene az általános veszélyt jelentő termékekkel azonos módon kezelni azokat a 
termékeket, amelyek esetében csupán kis mértékű jogsértésről van szó.

Módosítás 222
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 
piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 
róla, hogy a terméket visszahívják vagy 
kivonják a forgalomból.

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 
piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 
róla, hogy a terméket visszahívják vagy 
kivonják a forgalomból. Jogsértés esetén 
figyelmeztetés adható vagy szankció 
róható ki.

Or. en

Módosítás 223
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
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alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 
piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 
róla, hogy a terméket visszahívják vagy 
kivonják a forgalomból.

alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
forgalomba hozatalért felelős gazdasági 
szereplőktől a formai követelményeknek 
való meg nem felelés kiküszöbölését. 
Amennyiben a gazdasági szereplő nem tesz 
ennek eleget, a piacfelügyeleti hatóságok 
gondoskodnak róla, hogy a terméket 
visszahívják vagy kivonják a forgalomból.

Or. it

Módosítás 224
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
gazdasági szereplőktől a formai 
követelményeknek való meg nem felelés 
kiküszöbölését. Amennyiben a gazdasági 
szereplő nem tesz ennek eleget, a 
piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 
róla, hogy a terméket visszahívják vagy 
kivonják a forgalomból.

Függetlenül attól, hogy a kockázatértékelés 
alapján a termék valóban veszélyt jelent-e, 
a piacfelügyeleti hatóságok megkövetelik a 
forgalomba hozatalért felelős gazdasági 
szereplőktől a formai követelményeknek 
való meg nem felelés kiküszöbölését. 
Amennyiben a gazdasági szereplő nem tesz 
ennek eleget, a piacfelügyeleti hatóságok 
gondoskodnak róla, hogy a terméket 
visszahívják vagy kivonják a forgalomból.

Or. it

Módosítás 225
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a piacfelügyeleti hatóságok – a 10. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül –
megállapítják, hogy egy termék veszélyt 

Ha a piacfelügyeleti hatóságok – a 10. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül –
megállapítják, hogy egy termék veszélyt 
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jelent, haladéktalanul meghatározzák a 
gazdasági szereplők által a veszély 
felszámolására meghatározott időn belül 
végrehajtandó kiigazító intézkedéseket. A 
piacfelügyeleti hatóságok kiigazító 
intézkedéseket ajánlhatnak az érintett 
gazdasági szereplő számára, vagy 
elfogadhatják az általa tervezett 
intézkedést.

jelent, haladéktalanul meghatározzák a 
forgalomba hozatalért felelős személyek
által a veszély felszámolására 
meghatározott időn belül végrehajtandó 
kiigazító intézkedéseket. A piacfelügyeleti 
hatóságok kiigazító intézkedéseket 
ajánlhatnak az érintett forgalomba 
hozatalért felelős személy számára, vagy 
elfogadhatják az általa tervezett 
intézkedést.

Or. it

Módosítás 226
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a piacfelügyeleti hatóságok – a 10. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül –
megállapítják, hogy egy termék veszélyt 
jelent, haladéktalanul meghatározzák a 
gazdasági szereplők által a veszély 
felszámolására meghatározott időn belül 
végrehajtandó kiigazító intézkedéseket. A 
piacfelügyeleti hatóságok kiigazító 
intézkedéseket ajánlhatnak az érintett 
gazdasági szereplő számára, vagy 
elfogadhatják az általa tervezett 
intézkedést.

Ha a piacfelügyeleti hatóságok – a 10. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül –
megállapítják, hogy egy termék veszélyt 
jelent, haladéktalanul meghatározzák a 
forgalomba hozatalért felelős személyek
által a veszély felszámolására 
meghatározott időn belül végrehajtandó 
kiigazító intézkedéseket. A piacfelügyeleti 
hatóságok kiigazító intézkedéseket 
ajánlhatnak az érintett forgalomba 
hozatalért felelős személy számára, vagy 
elfogadhatják az általa tervezett 
intézkedést.

Or. it

Módosítás 227
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a piacfelügyeleti hatóságok – a 10. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül –
megállapítják, hogy egy termék veszélyt 
jelent, haladéktalanul meghatározzák a 
gazdasági szereplők által a veszély 
felszámolására meghatározott időn belül 
végrehajtandó kiigazító intézkedéseket. A 
piacfelügyeleti hatóságok kiigazító 
intézkedéseket ajánlhatnak az érintett 
gazdasági szereplő számára, vagy 
elfogadhatják az általa tervezett 
intézkedést.

Ha a piacfelügyeleti hatóságok – a 10. cikk 
(4) bekezdésének sérelme nélkül –
megállapítják, hogy egy termék veszélyt 
jelent, haladéktalanul meghatározzák a 
gazdasági szereplők által a veszély 
felszámolására meghatározott időn belül 
végrehajtandó kiigazító intézkedéseket. E 
határidőn belül kerül sor a gazdasági
szereplők meghallgatására és – adott 
esetben – a bemutatni kívánt érvek 
előadására.

Or. es

Indokolás

Ebben az albekezdésben a piacfelügyeleti hatóságok által megállapított kiigazító 
intézkedésekkel összefüggésben három, számottevően eltérő jelentésű fogalom jelenik meg. 
Haladéktalanul „meghatároznak”, „ajánlhatnak vagy „elfogadhatják” a gazdasági szereplők 
által tervezett kiigazító intézkedéseket. Ez nagyon különböző értelmezésekhez vezethet egy 
olyan döntő fontosságú kérdésben, mint a veszélyt jelentő termékekre vonatkozó intézkedések 
elfogadása. Az utolsó mondatot törölni kell. A termék forgalmazását korlátozó intézkedést a 
piacfelügyeleti hatóság határozza meg, a gazdasági szereplő pedig arról dönt, milyen 
lépéseket tesz a termék által jelentett veszély kiküszöbölése érdekében, továbbá hogy a termék 
és a meg nem felelés ismeretében van-e bármilyen megoldás, vagy meg kell semmisíteni a 
terméket. Az előírt határidő arra is szolgál, hogy a gazdasági szereplő átgondolja a helyzetet 
és eldöntse, hogy milyen intézkedéseket fogad el, továbbá hogy meghallgatást nyerjen abban 
az esetben, ha az általa szükségesnek tartott érvekkel és dokumentumokkal alátámasztva 
bizonyítani kívánja az általa forgalmazott termék biztonságosságát. Az egyes gazdasági 
szereplők felelőssége nem egyforma, a forgalmazó pedig aligha képes elvégezni a 
kockázatértékelést.

Módosítás 228
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők biztosítják, hogy 
minden szükséges kiigazító intézkedést 

A forgalomba hozatalért felelős személyek
biztosítják, hogy minden szükséges 
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meghoznak az összes olyan érintett termék 
tekintetében, amelyeket az uniós piacon 
forgalmaznak.

kiigazító intézkedést meghoznak az összes 
olyan érintett termék tekintetében, 
amelyeket az uniós piacon forgalmaznak.

Or. it

Módosítás 229
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők biztosítják, hogy 
minden szükséges kiigazító intézkedést 
meghoznak az összes olyan érintett termék 
tekintetében, amelyeket az uniós piacon 
forgalmaznak.

A forgalomba hozatalért felelős személyek
biztosítják, hogy minden szükséges 
kiigazító intézkedést meghoznak az összes 
olyan érintett termék tekintetében, 
amelyeket az uniós piacon forgalmaznak.

Or. it

Módosítás 230
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők – a 8. cikk szerint –
a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére 
bocsátanak minden szükséges információt, 
különös tekintettel az alábbiakra:

A forgalomba hozatalért felelős személyek
– a 8. cikk szerint – a piacfelügyeleti 
hatóság rendelkezésére bocsátanak minden 
szükséges információt, különös tekintettel 
az alábbiakra:

Or. it

Módosítás 231
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők – a 8. cikk szerint –
a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére 
bocsátanak minden szükséges információt, 
különös tekintettel az alábbiakra:

A forgalomba hozatalért felelős személyek
– a 8. cikk szerint – a piacfelügyeleti 
hatóság rendelkezésére bocsátanak minden 
szükséges információt, különös tekintettel 
az alábbiakra:

Or. it

Módosítás 232
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok – lehetőség 
szerint – beazonosítják a termék gyártóját 
vagy importőrét és a forgalmazón kívül
intézkedéseket hoznak ezzel a gazdasági 
szereplővel kapcsolatban is.

Amennyiben nem lehet beazonosítani a 
termék forgalomba hozataláért felelős 
személyt, a piacfelügyeleti hatóságok a 
forgalmazóval kapcsolatban hoznak
intézkedéseket.

Or. it

Módosítás 233
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok – lehetőség 
szerint – beazonosítják a termék gyártóját 
vagy importőrét és a forgalmazón kívül
intézkedéseket hoznak ezzel a gazdasági 
szereplővel kapcsolatban is.

Amennyiben nem lehet beazonosítani a 
termék forgalomba hozataláért felelős 
személyt, a piacfelügyeleti hatóságok a 
forgalmazóval kapcsolatban hoznak
intézkedéseket.

Or. it
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Módosítás 234
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Veszélyt jelentő termékek esetén a 
gazdasági szereplők által végrehajtandó 
kiigazító intézkedések között az alábbiak 
szerepelhetnek:

(4) Veszélyt jelentő termékek esetén a 
forgalomba hozatalért felelős személyek
által végrehajtandó kiigazító intézkedések 
között az alábbiak szerepelhetnek:

Or. it

Módosítás 235
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Veszélyt jelentő termékek esetén a 
gazdasági szereplők által végrehajtandó 
kiigazító intézkedések között az alábbiak 
szerepelhetnek:

(4) Veszélyt jelentő termékek esetén a 
forgalomba hozatalért felelős személyek
által végrehajtandó kiigazító intézkedések 
között az alábbiak szerepelhetnek:

Or. it

Módosítás 236
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Veszélyt jelentő termékek esetén a
gazdasági szereplők által végrehajtandó 
kiigazító intézkedések között az alábbiak 
szerepelhetnek:

(4) Veszélyt jelentő termékek esetén a 
végrehajtandó kiigazító intézkedések 
között az alábbiak szerepelhetnek:
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Or. es

Indokolás

Önkéntes kiigazító intézkedésekről van szó, amelyeket a veszélyt jelentő termékek esetében a 
gazdasági szereplők önkéntesen vezethetnek be, vagy piacfelügyeleti hatóságok írhatnak elő 
az általános termékbiztonságról szóló irányelv 8. cikkének (1) bekezdése alapján. Ezért, mivel 
a „gazdasági szereplők által”megfogalmazás zavaró, törölni kell a bevezető részből.

Módosítás 237
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon termékek esetén, amelyek 
kizárólag bizonyos körülmények között 
vagy kizárólag bizonyos személyek 
számára jelenthetnek veszélyt, és e veszély 
kezelésének kérdésére nem terjednek ki az 
uniós harmonizációs jogszabályok 
követelményei:

b) azon termékek esetén, amelyek 
kizárólag bizonyos körülmények között 
vagy kizárólag bizonyos személyek 
számára jelenthetnek veszélyt, és e veszély 
kezelésének kérdésére nem terjednek ki az 
uniós jogszabályok követelményei:

Or. es

Indokolás

Így nem egyértelmű, hogy az összes termékre vonatkozik, ezért törölni kell a „harmonizációs” 
szót.

Módosítás 238
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a veszélyről szóló, kellő időben és 
megfelelő formában történő
figyelmeztetés elrendelése a veszélynek 
kitett személyek részére, ideértve a 
különleges figyelmeztetések közzétételét 

iii. a veszélyről szóló figyelmeztetés 
indokolatlan késedelem nélküli 
elrendelése a veszélynek kitett személyek 
részére, ideértve a különleges 
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is; figyelmeztetések közzétételét is;

Or. en

Módosítás 239
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a veszélyről szóló, kellő időben és 
megfelelő formában történő figyelmeztetés 
elrendelése a veszélynek kitett személyek 
részére, ideértve a különleges 
figyelmeztetések közzétételét is;

iii. a veszélyről szóló, haladéktalanul és 
megfelelő formában történő figyelmeztetés 
elrendelése a veszélynek kitett személyek 
részére, ideértve a különleges 
figyelmeztetések közzétételét is;

Or. es

Indokolás

A b) pont iii. pontban a „kellő időben” kifejezést, a hatályos az általános termékbiztonságról 
szóló irányelvnek megfelelően a „haladéktalanul” szóval kell helyettesíteni.

Módosítás 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a veszélyről szóló, kellő időben és 
megfelelő formában történő figyelmeztetés 
elrendelése a veszélynek kitett személyek 
részére, ideértve a különleges 
figyelmeztetések közzétételét is;

iii. a veszélyről szóló, haladéktalanul és 
megfelelő formában történő figyelmeztetés 
elrendelése a veszélynek kitett személyek 
részére, ideértve a különleges 
figyelmeztetések közzétételét is;

Or. es
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Módosítás 241
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a termék forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának megakadályozása;

i. a termék forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának haladéktalan
megakadályozása;

Or. es

Indokolás

Mivel komoly veszélyt jelentő termékekről van szó, az általános termékbiztonságról szóló 
irányelvnek megfelelően, be kell szúrni a „haladéktalan” szót.

Módosítás 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a termék forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának megakadályozása;

i. a termék forgalomba hozatalának vagy 
forgalmazásának haladéktalan
megakadályozása;

Or. es

Módosítás 243
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a termék visszahívása vagy kivonása a 
forgalomból és figyelmeztetni a 
nyilvánosságot a fennálló veszélyre;

ii. a termék visszahívása vagy kivonása a 
forgalomból, valamint megfelelő 
formában haladéktalanul figyelmeztetni a 
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nyilvánosságot a fennálló veszélyre;

Or. de

Módosítás 244
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el a tájékoztatási módok 
megállapítása érdekében a 3. bekezdés 
harmadik albekezdésének megfelelően, a 
rendszer hatékonyságának és megfelelő 
működésének biztosítása mellett. A 
végrehajtási aktusok elfogadása a 32. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
történik.

törölve

Or. en

Módosítás 245
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság nem tudja 
megállapítani az érintett gazdasági szereplő 
kilétét, vagy ha a gazdasági szereplő nem 
tette meg a meghatározott időn belül a 9. 
cikk (3) bekezdése szerinti kiigazító 
intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok 
minden szükséges intézkedést meghoznak 
a termék jelentette veszély kezelésére.

(1) Ha a piacfelügyeleti hatóság nem tudja 
megállapítani az érintett gazdasági szereplő 
kilétét, vagy ha a gazdasági szereplő nem 
járt el kellő gondossággal, vagy nem tette 
meg a meghatározott időn belül a 9. cikk 
(3) bekezdése szerinti kiigazító 
intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóságok 
minden szükséges intézkedést meghoznak 
a termék jelentette veszély kezelésére.

Or. fr
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Módosítás 246
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Megkövetelhetik 
az érintett gazdasági szereplőtől, hogy 
ezen intézkedés költségeit ő viselje.

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. A gazdasági
szereplő viseli a felügyeleti hatóságnál az 
e rendelet alkalmazása során felmerült 
valamennyi költséget (a termékek 
megsemmisítése, elvégzett munka stb.), 
kivéve ha a felügyeleti hatóság ezt a 
döntést aránytalannak tartja, és ebben az 
esetben dönthet úgy, hogy a gazdasági 
szereplő csak részben viselje a költségeket.

Or. en

Indokolás

Ha a vizsgálat/megsemmisítés költségét először a piacfelügyeleti hatóságok állják, majd azt 
továbbszámlázzák a jogsértő gazdasági szereplőnek, a piacfelügyeleti hatóságok ezzel 
mindaddig kockázatot vállalnak, amíg a gazdasági szereplő nem fizet. A vizsgálatot vagy a 
termék megsemmisítését végző szolgáltatónak a költségeket közvetlenül a jogsértő piaci 
szereplőnek kell kiszámláznia annak érdekében, hogy elkerüljék a pénzügyi kockázatok 
piacfelügyeleti hatóságokra gyakorolt befagyasztó hatásait. Ennél is fontosabb, hogy ez 
csökkenteni fogja a piacfelügyeleti hatóságok saját kiadásaikkal kapcsolatos 
bizonytalanságát, lehetővé téve számukra, hogy megfelelő intézkedést hozzanak anélkül, hogy 
szükségtelenül aggódniuk kelljen erőforrásaik elosztása miatt.

Módosítás 247
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Megkövetelhetik
az érintett gazdasági szereplőtől, hogy ezen 
intézkedés költségeit ő viselje.

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. A piacfelügyeleti 
hatóság intézkedéseinek költségeit az 
érintett gazdasági szereplő viseli, kivéve ha 
a piacfelügyeleti hatóság ezt 
aránytalannak tekinti.

Or. de

Módosítás 248
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Megkövetelhetik
az érintett gazdasági szereplőtől, hogy ezen 
intézkedés költségeit ő viselje.

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Amennyiben 
azonosították az érintett gazdasági 
szereplőt, teljes egészében ő viseli ezen 
intézkedés költségeit.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a veszély elhárításához a termék megsemmisítésére vagy működésképtelenné 
tételére irányuló egyéb intézkedések meghozatalára van szükség, a termék uniós piacon való 
forgalmazásáért felelős gazdasági szereplő viseli a művelet összes költségét. Ez elrettentő 
hatással lenne a gazdasági szereplőkre, továbbá könnyítene a piacfelügyeleti hatóságokra 
nehezedő pénzügyi terheken is.

Módosítás 249
Preslav Borissov
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Megkövetelhetik
az érintett gazdasági szereplőtől, hogy ezen 
intézkedés költségeit ő viselje.

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Az érintett 
gazdasági szereplő viseli ezen intézkedés 
költségeit.

Or. en

Módosítás 250
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Megkövetelhetik 
az érintett gazdasági szereplőtől, hogy 
ezen intézkedés költségeit ő viselje.

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Megkövetelhetik 
a forgalomba hozatalért felelős gazdasági 
szereplőtől, hogy ezen intézkedés 
költségeit ő viselje.

Or. it

Módosítás 251
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szükséges kiigazító intézkedést törölve
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elmulasztó gazdasági szereplővel 
kapcsolatos (1) bekezdés szerinti bármely 
intézkedés meghozatala előtt a 
piacfelügyeleti hatóságok legalább 10 
napot adnak az érintett gazdasági szereplő 
meghallgatására.

Or. es

Indokolás

A bevett gyakorlat szerint, egy potenciális veszélyt jelentő termék azonosítását követően a 
gazdasági szereplőt értesítik és haladékot adnak neki a meghallgatásig, amelynek során a 
765/2008/EK rendeletnek megfelelően helyesbíthet vagy érvelhet. Ezt a határidőt már a 9. 
cikk (3) bekezdése is megállapítja, így abban az esetben, ha a gazdasági szereplő nem hajtotta 
végre a piacfelügyeleti hatóság által előírt kiigazító intézkedéseket, nem fogadható el további 
haladék.

Módosítás 252
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szükséges kiigazító intézkedést 
elmulasztó gazdasági szereplővel 
kapcsolatos (1) bekezdés szerinti bármely 
intézkedés meghozatala előtt a 
piacfelügyeleti hatóságok legalább 10 
napot adnak az érintett gazdasági szereplő 
meghallgatására.

(3) A nem a kellő gondossággal eljáró
vagy szükséges kiigazító intézkedést 
elmulasztó gazdasági szereplővel 
kapcsolatos (1) bekezdés szerinti bármely 
intézkedés meghozatala előtt a 
piacfelügyeleti hatóságok legalább 10 
napot adnak az érintett gazdasági szereplő 
meghallgatására.

Or. fr

Módosítás 253
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóságok úgy 
ítélik meg, hogy egy termék súlyos 
veszélyt jelent, minden szükséges 
intézkedést meghoznak, akár anélkül is, 
hogy a gazdasági szereplőt először 
felszólítanák a 9. cikk (3) bekezdés szerinti 
kiigazító intézkedés meghozatalára, vagy 
lehetőséget biztosítanának az előzetes 
meghallgatására. Ilyen esetekben a lehető 
leghamarabb meghallgatják a gazdasági 
szereplőt.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóságok úgy 
ítélik meg, hogy egy termék súlyos 
veszélyt jelent, továbbá nem azonosítható 
a gazdasági szereplő vagy a gazdasági 
szereplő nem hajlandó megtenni a 
szükséges intézkedéseket, minden 
szükséges intézkedést meghoznak, akár 
anélkül is, hogy a gazdasági szereplőt 
először felszólítanák a 9. cikk (3) bekezdés 
szerinti kiigazító intézkedés 
meghozatalára, vagy lehetőséget 
biztosítanának az előzetes meghallgatására. 
Ilyen esetekben a lehető leghamarabb 
meghallgatják a gazdasági szereplőt.

Or. en

Módosítás 254
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) haladéktalanul a gazdasági szereplő 
tudomására kell hozni, az érintett 
tagállamban hatályos jogszabályok szerint 
rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekkel együtt;

a) haladéktalanul a gazdasági szereplő 
tudomására kell hozni;

Or. es

Indokolás

Szükségtelen a piacfelügyeleti hatóságot, a gazdasági szereplők a mulasztások kijavítására 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatására kötelezni. A 
piacfelügyeleti hatóság tájékoztatást nyújt a termék a vonatkozó jogszabályok szerinti 
hiányosságairól. A gazdasági szereplő választja meg, hogy e mulasztásokat miként orvosolja. 
A javaslat értelmében e részt törölni kell.
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Módosítás 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra 
létrehozott honlapon adnak tájékoztatást 
az érintett termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

törölve

Or. de

Indokolás

Már létezik a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (ICSMS). A 
tagállamokra háruló további nyomonkövetési tevékenységek az időtényező miatt hátrányosan 
befolyásolnák a nyomon követés minőségét.

Módosítás 256
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
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honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

honlapon indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatást adnak az érintett termék uniós 
felhasználóinak érdekvédelméhez 
szükséges legteljesebb mértékben. Az 
információt nem teszik közzé, ha a 
titoktartás elvének betartása a nemzeti és 
uniós jogszabályok szerint elkerülhetetlen 
a személyes adatok védelme érdekében 
vagy a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

Or. en

Módosítás 257
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről – a 6. cikk (6) 
bekezdésében említettek szerint – egy erre 
a célra létrehozott honlapon 
haladéktalanul tájékoztatást adnak az 
érintett termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben.

Or. en

Módosítás 258
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen a személyes adatok 
védelme érdekében, vagy a megfigyelési és 
kivizsgálási tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

Or. de

Módosítás 259
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 

(6) Azon termékek esetében, amelyekről 
megállapították, hogy veszélyt jelentenek, 
a piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
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tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

Or. es

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a honlapon a veszélyt jelentő termékekre vonatkozó információkat 
teszik közzé.

Módosítás 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

(6) Azon termékek esetében, amelyekről 
megállapították, hogy veszélyt jelentenek, 
a piacfelügyeleti hatóságok a 
termékazonosításról, a veszély 
természetéről és a veszély megelőzése, 
csökkentése vagy elhárítása érdekében tett 
intézkedésekről egy erre a célra létrehozott 
honlapon adnak tájékoztatást az érintett 
termék uniós felhasználóinak 
érdekvédelméhez szükséges legteljesebb 
mértékben. Az információt nem teszik 
közzé, ha a titoktartás elvének betartása a 
nemzeti és uniós jogszabályok szerint 
elkerülhetetlen az üzleti titkok és, a 
személyes adatok védelme érdekében, vagy 
a megfigyelési és kivizsgálási 
tevékenységek akadálytalan 
lefolytatásához.

Or. es

Módosítás 261
Heide Rühle
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki a gazdasági szereplőkre, ami
teljes mértékben vagy részlegesen fedezi
intézkedéseik költségeit, ideértve a 
kockázatértékeléshez végrehajtott 
vizsgálatokat, amennyiben ezeket az 
intézkedéseket az (1) vagy (4) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

(8) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki azokra a gazdasági 
szereplőkre, akiket rajtakaptak, hogy az 
uniós piacon veszélyt jelentő termékeket 
hoznak forgalomba vagy forgalmaznak. 
Ezek a díjak teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezik intézkedéseik 
költségeit, ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

Or. en

Módosítás 262
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki a gazdasági szereplőkre, ami 
teljes mértékben vagy részlegesen fedezi 
intézkedéseik költségeit, ideértve a 
kockázatértékeléshez végrehajtott 
vizsgálatokat, amennyiben ezeket az 
intézkedéseket az (1) vagy (4) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

(8) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki a forgalomba hozatalért 
felelős gazdasági szereplőkre, ami 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) vagy (4) 
bekezdéssel összhangban hozták meg. A 
díjakat az egyes piacfelügyeleti 
tevékenységek tényleges költségei alapján 
számítják ki és azokat a szóban forgó 
piacfelügyeleti tevékenységben érintett, 
forgalomba hozatalért felelős gazdasági 
szereplők esetében alkalmazzák az ellátási 
láncban betöltött szerepük függvényében, 
figyelembe véve a vállalkozások méretét, 
különösen a kkv-k helyzetét, valamint a 
gazdasági szereplőnek az előállítási 
eljárásban ténylegesen betöltött szerepét 
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és a termék biztonságosságának 
befolyásolására irányuló képességét.
A díj nem haladhatja meg a végrehajtott 
piacfelügyeleti tevékenység tényleges 
költségeit, és részben vagy teljesen 
tükrözheti a piacfelügyeleti hatóságok 
személyzete által az ellenőrzések 
végrehajtásához felhasznált időt.

Or. it

Módosítás 263
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben olyan termék minősült 
nem megfelelőnek, amelynek esetében a 
gyártó a megfelelőségértékelési eljárás 
részeinek elvégzésével harmadik szervet 
bízott meg, a piacfelügyeleti hatóságnak 
intézkedéseket kell tennie e harmadik 
szerv akkreditálásának, engedélyének 
vagy kijelölésének felülvizsgálata és adott 
esetben korlátozása vagy törlése 
érdekében.

Or. de

Módosítás 264
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az ilyen díjakból származó 
pénzeszközöket és bevételeket a 
piacfelügyeleti hatóságok 
tevékenységeinek finanszírozására kell 
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előirányozni.

Or. en

Módosítás 265
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eredetileg bejelentő tagállam által a 
10. cikk (1) és (4) bekezdése szerint hozott 
intézkedésekről a Bizottság tájékoztatja a 
tagállamokat. A tájékoztatást követő 60
napon belül a 20. cikk (4) bekezdése 
szerint a tagállamok kifogást emelhetnek 
azon intézkedések ellen, amelyek az uniós 
harmonizációs jogszabályok hatálya alá 
tartozó termékeket érintik. A tagállam 
ebben az esetben megindokolja kifogását, 
jelzi, milyen eltérő eredményre jutott a 
termék kockázatértékelése során, megemlít 
bármely különleges körülményt, továbbá 
kiegészítő információt szolgáltat a kérdéses 
termékkel kapcsolatban.

(1) Az eredetileg bejelentő tagállam által a 
10. cikk (1) és (4) bekezdése szerint hozott 
intézkedésekről a Bizottság tájékoztatja a 
tagállamokat. A tájékoztatást követő 15
napon belül a 20. cikk (4) bekezdése 
szerint a tagállamok kifogást emelhetnek 
azon intézkedések ellen, amelyek az uniós 
harmonizációs jogszabályok hatálya alá 
tartozó termékeket érintik. A tagállam 
ebben az esetben megindokolja kifogását, 
jelzi, milyen eltérő eredményre jutott a 
termék kockázatértékelése során, megemlít 
bármely különleges körülményt, továbbá 
kiegészítő információt szolgáltat a kérdéses 
termékkel kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

Az intézkedések elleni kifogások benyújtására szolgáló 60 napos határidő túl hosszú, és 
hátrányosan érinti a gazdasági szereplőket. Ez alatt az idő alatt, amely hozzáadódik a 
Bizottság határozathozatali idejéhez, a piacfelügyeleti hatóságok elővigyázatosságból már 
tehetnek lépéseket a termék forgalmazásának korlátozására vagy megtagadhatják az áru 
behozatalát és visszaküldhetik származási helyére. Nem szükséges 60 napot várni, hiszen a 
bejelentő tagállam által a bejelentéssel együtt átadott információk – a kísérleti jelentés, az 
intézkedés indokolása és a kockázatértékelés – alapján rövid határidőn belül el lehet dönteni, 
hogy az intézkedés megfelelő-e. A gazdasági szereplők sérelmének elkerülése érdekében 
érdemes két határidőt megállapítani. A javaslat értelmében egy rövidebb, 15 napos határidő 
vonatkozna a kifogások benyújtására, a 60 napos határidő pedig továbbra is a Bizottság 
rendelkezésére állna a határozathozatalig.
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Módosítás 266
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy tagállam él az (1) bekezdés 
szerinti kifogás jogával, vagy a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedések 
ellentétesek az uniós jogszabályokkal, a 
Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd 
az érintett gazdasági szereplőkkel, valamint 
minden rendelkezésre álló tudományos és 
műszaki bizonyíték alapján értékeli a 
nemzeti intézkedéseket.

(3) Ha egy tagállam él az (1) bekezdés 
szerinti kifogás jogával, vagy a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedések 
ellentétesek az uniós jogszabályokkal, a 
Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd 
a bejelentő tagállammal, az érintett 
gazdasági szereplőkkel, valamint minden 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
bizonyíték alapján, legfeljebb 60 napon 
belül, értékeli a nemzeti intézkedéseket.

Or. es

Indokolás

A bejelentő tagállammal való konzultáció elengedhetetlen, hiszen nála van az intézkedést 
bevezetését alátámasztó valamennyi bizonyíték.

Módosítás 267
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
15 napon belül a Bizottság vagy valamely 
tagállam kifogást emel, a Bizottság a 
RAPEX kapcsolattartó pontok 
közvetítésével tájékoztatja a tagállamokat.

Or. es

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságok számára nagyon fontos tudomást szerezni a RAPEX 
kapcsolattartó pontok közvetítésével arról, ha egy feltehetően nem biztonságos termékre 
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vonatkozó intézkedés ellen kifogást emelnek.

Módosítás 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
15 napon belül a Bizottság vagy valamely 
tagállam kifogást emel, a Bizottság a 
RAPEX kapcsolattartó pontok 
közvetítésével tájékoztatja erről a 
tagállamokat.

Or. es

Módosítás 269
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés szerint lefolytatott 
értékelés alapján a Bizottság végrehajtási 
aktusok formájában döntést hoz a nemzeti 
intézkedések indokoltságáról, továbbá 
hasonló intézkedések meghozataláról 
minden olyan tagállamban, ahol ez még 
nem történt meg. Ebben az esetben a 
Bizottság megküldi határozatát az érintett 
tagállamoknak, és haladéktalanul tájékoztat 
minden tagállamot és érintett gazdasági 
szereplőt vagy szereplőket.

(4) A (3) bekezdés szerint lefolytatott 
értékelés alapján a Bizottság három 
hónapon belül végrehajtási aktusok 
formájában döntést hoz a nemzeti 
intézkedések indokoltságáról, továbbá 
hasonló intézkedések meghozataláról 
minden olyan tagállamban, ahol ez még 
nem történt meg. Ebben az esetben a 
Bizottság megküldi határozatát az érintett 
tagállamoknak, és haladéktalanul tájékoztat 
minden tagállamot és érintett gazdasági 
szereplőt vagy szereplőket.

Or. en
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Módosítás 270
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdés szerint lefolytatott 
értékelés alapján a Bizottság végrehajtási 
aktusok formájában döntést hoz a nemzeti 
intézkedések indokoltságáról, továbbá 
hasonló intézkedések meghozataláról 
minden olyan tagállamban, ahol ez még 
nem történt meg. Ebben az esetben a 
Bizottság megküldi határozatát az érintett 
tagállamoknak, és haladéktalanul tájékoztat 
minden tagállamot és érintett gazdasági 
szereplőt vagy szereplőket.

(4) A (3) bekezdés szerint lefolytatott 
értékelés alapján a Bizottság indokolatlan 
késedelem nélkül végrehajtási aktusok 
formájában döntést hoz a nemzeti 
intézkedések indokoltságáról, továbbá 
hasonló intézkedések meghozataláról 
minden olyan tagállamban, ahol ez még 
nem történt meg. Ebben az esetben a 
Bizottság megküldi határozatát az érintett 
tagállamoknak, és haladéktalanul tájékoztat 
minden tagállamot és érintett gazdasági 
szereplőt vagy szereplőket.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők részére biztosítani kell a jogbiztonságot. Ezért mindig időben dönteni 
kell arról, hogy a meghozott intézkedések indokoltak-e vagy sem.

Módosítás 271
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egyértelmű, hogy egy 
meghatározott termék vagy termékek egy 
meghatározott kategóriája vagy csoportja 
rendeltetési céljával összhangban vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételek 
mellett súlyos veszélyt jelent, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén – a helyzet 
súlyosságának függvényében – meghoz 
bármely megfelelő intézkedést, ideértve e 
termékek forgalomba hozatalának vagy 

(1) Amennyiben egyértelmű, hogy egy 
meghatározott termék vagy termékek egy 
meghatározott kategóriája vagy csoportja 
rendeltetési céljával összhangban vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételek 
mellett súlyos veszélyt jelent, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén – a helyzet 
súlyosságának függvényében – meghoz 
bármely megfelelő intézkedést, ideértve e 
termékek forgalomba hozatalának vagy 
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forgalmazásának megakadályozását, 
felfüggesztését, illetve korlátozását vagy a 
forgalmazásukkal kapcsolatos különleges 
feltételek megállapítását a közérdekek 
magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében, feltéve, hogy a veszélyt az 
érintett tagállamok által meghozott 
intézkedések vagy az uniós jogszabályok 
szerinti egyéb eljárás révén nem lehet 
kielégítő módon kezelni. E végrehajtási 
jogi aktusok révén a Bizottság 
megállapíthat megfelelő, a tagállamok 
által meghozandó ellenőrzési 
intézkedéseket, amelyek célja a hatékony 
végrehajtás biztosítása.

forgalmazásának megakadályozását, 
felfüggesztését, illetve korlátozását vagy a 
forgalmazásukkal kapcsolatos különleges 
feltételek megállapítását. Az e rendeletben 
külön meghatározott intézkedéseken felül 
a Bizottság bármely más megfelelő 
szükségintézkedést is meghozhat a 
közérdekek magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében, feltéve, hogy a 
veszélyt az érintett tagállamok által 
meghozott intézkedések vagy az uniós 
jogszabályok szerinti egyéb eljárás révén 
nem lehet kielégítő módon kezelni.

E végrehajtási jogi aktusok révén a 
Bizottság megállapíthat megfelelő, a 
tagállamok által meghozandó ellenőrzési 
és óvintézkedéseket, amelyek célja a 
hatékony végrehajtás biztosítása. A 
piacfelügyeleti hatóságok azonosítják az e 
rendelet hatálya alá tartozó termékekkel 
kapcsolatban felmerülő veszélyeket és e 
veszélyek jellegzetességeit, eleget téve a 
Bizottság által a kockázatértékelés 
elvégzéséhez használandó aktuális 
módszerekkel, raszterekkel és 
kritériumokkal kapcsolatban esetleg adott 
minden lehetséges figyelmeztetésnek és 
útmutatásnak.
A piacfelügyeleti hatóságok a 21. cikkben 
említett piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszerben rögzítik 
ezeket az információkat.
Adott esetben e végrehajtási jogi aktusok 
tartalmazzák azon termékmodellek 
fogalmát, amelyek tekintetében – a 
gazdasági szereplő által meghatározott 
termékektől függetlenül – el kell végezni a 
vizsgálatokat, valamint a 
kockázatértékelési kritériumokat. 
Az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktusokat a 32. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás szerint kell elfogadni.
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Or. en

Indokolás

A Bizottság által hozott szükséghelyzeti döntésekhez kapcsolódó hatékonyabb piacfelügyelet 
tekintetében, illetve a nem élelmiszer jellegű termékek legveszélyesebb kategóriáival 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok megosztása érdekében (a javasolt piacfelügyeleti rendelet 
12. cikke) az a javaslat született, hogy az Európai Bizottság jogot biztosít az élelmiszerekre 
vonatkozó jogi keretrendszer meglévő eszközeinek használatára.

Módosítás 272
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 32. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 32. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottsági eljárásnak 
megfelelően [a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló xxxx/xxxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi] rendelet 
19. cikke (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett bizottság 
ajánlásai szerint kell elfogadni.

__________________
* HL: Kérjük, illesszék be a fogyasztási 
cikkek biztonságosságáról szóló rendelet 
(2013/0049 (COD)) számát, időpontját és 
hivatkozását..

Or. de

Módosítás 273
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberek általános egészségével és A Bizottság kellően indokolt, rendkívül 
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biztonságával vagy a munkahelyi 
egészséggel és biztonsággal, 
fogyasztóvédelemmel, környezetvédelmi és 
közbiztonsággal és egyéb közérdekkel 
kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság a 32. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

sürgős esetekben a 32. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

Or. es

Módosítás 274
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk előző bekezdéseiben foglalt, az 
egészségre vagy biztonságra veszélyt 
jelentő fogyasztási cikkekkel kapcsolatos 
intézkedéseket a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló rendelet xxx. 
cikke szerint kell végrehajtani.

Or. es

Indokolás

A komoly veszélyt jelentő termékekkel szembeni uniós intézkedéseknek a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló rendeletben kell szerepelniük. A hatályukat ugyanakkor érdemes 
volna a fogyasztók egészségére és biztonságára veszélyt jelentő fogyasztási cikkekre 
korlátozni.

Módosítás 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1907/2006/EU rendelet hatálya alá 
tartozó termékek és veszélyek esetén a 
Bizottság e cikk (1) bekezdése szerint 
hozott határozata két évig érvényes és 
legfeljebb további két évvel 
hosszabbítható. A határozat nem érinti a 
rendeletben megállapított eljárásokat.

(2) Az 1907/2006/EU rendelet hatálya alá 
tartozó termékek esetén a Bizottság csak 
abban az esetben hozhat e cikk (1) 
bekezdése szerint határozatot, ha alapos 
oka van feltételezni, hogy az emberi 
egészség vagy a környezet védelme 
érdekében azonnali fellépésre van 
szükség. A Bizottság e cikk (1) bekezdése 
szerint hozott határozata két évig érvényes 
és legfeljebb további két évvel 
hosszabbítható. A határozat nem érinti a 
rendeletben megállapított eljárásokat. A 
Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat és az Európai Vegyianyag-
ügynökséget határozatáról – feltüntetve 
annak indokait –, és bemutatja az 
ideiglenes intézkedés alapjául szolgáló 
tudományos vagy műszaki információkat. 
Amennyiben a Bizottság által elfogadott 
ideiglenes intézkedés esetében egy anyag 
forgalomba hozatalának vagy 
használatának korlátozásáról van szó, a 
Bizottság közösségi korlátozási eljárást 
vezet be azáltal, hogy felszólítja az 
Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy a 
határozat elfogadását követő három 
hónapon belül állítson össze egy, az 
1907/2006/EK rendelet XV. melléklete 
szerinti dokumentációt.

Or. de

Indokolás

A kettős szabályozás elkerülése érdekében a REACH-rendelet 129. cikke szerinti korlátozási 
eljárással való összehangolás. Amennyiben a Bizottság határozata esetében egy anyag 
forgalomba hozatalának vagy használatának korlátozásáról van szó, e határozatnak a 
közösségi korlátozási eljárás bevezetését kell eredményeznie.

Módosítás 276
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kockázatértékelés Biztonsági értékelés

Or. es

Módosítás 277
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság végrehajtási aktusok 
révén elfogad egy általános 
kockázatértékelési módszertant, és adott 
esetben elfogadja e módszertan konkrét 
termékkategóriákra való alkalmazásának 
irányelveit. Az ilyen végrehajtási jogi 
aktusokat a 32. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az uniós termékek felügyeletére vonatkozó többéves bizottsági cselekvési tervben felvázoltak 
értelmében egy közös kockázatértékelési megközelítésre van szükség. Ennek segítségével 
elkerülhetők lesznek azok a helyzetek, amikor a különböző tagállamokban működő 
piacfelügyeleti hatóságok eltérő következtetésre jutnak ugyanazon termék kockázatértékelését 
követően. Ez a módosítás az előadó 43. módosításán alapul, kötelezővé téve a Bizottságnak 
biztosított azon lehetőséget, hogy ilyen végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 278
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia.

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia, és azt a 
Bizottság által az előző bekezdés szerint 
kidolgozott általános kockázatértékelési 
módszerrel összhangban és adott esetben 
annak az egyedi termékkategóriákra való 
alkalmazásáról szóló iránymutatásoknak 
megfelelően kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

A többéves bizottsági cselekvési tervben felvázoltak értelmében egy közös kockázatértékelési 
megközelítésre van szükség. Ennek alapja már létezik, azonban mihamarabb frissíteni kell, 
hogy az e rendelet szerinti kockázatértékelést a közös módszertan mentén lehessen elvégezni. 
Ennek segítségével elkerülhetők lesznek azok a helyzetek, amikor a különböző tagállamokban 
működő piacfelügyeleti hatóságok eltérő következtetésre jutnak ugyanazon termék 
kockázatértékelését követően.

Módosítás 279
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia.

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia. A 
kockázatértékelést a Bizottság által 
létrehozott és alkalmazott általános 
kockázatértékelési módszerrel 
összhangban és adott esetben az egyedi 
termékkategóriákra való bizottsági 
alkalmazásnak megfelelően kell elvégezni.

Or. en
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Indokolás

Mihelyt a Bizottság az egyedi termékkategóriára vonatkozóan alkalmazta az általános 
módszertant – előzetesen kiegészítve különösen az általa kidolgozott értelmező 
iránymutatásokban foglalt információkat –, a felügyeleti hatóságoknak meg kell felelniük 
annak.

Módosítás 280
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia.

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia. A 
kockázatértékelést a Bizottság által 
létrehozott általános kockázatértékelési 
módszerrel összhangban és adott esetben 
az egyedi termékkategóriákra való 
bizottsági alkalmazásnak megfelelően kell 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

A kockázatértékeléssel kapcsolatban a Bizottság által fontolgatott közös megközelítést a 
rendelet hatálybalépésétől kezdődően azonnal alkalmazni kellene, és nem feltétlenül egy nem 
kötelező erejű dokumentumban kellene felvázolni, mint amilyen a többéves cselekvési terv. 
Mihelyt a Bizottság az egyedi termékkategóriára vonatkozóan alkalmazta az általános 
módszertant – előzetesen kiegészítve különösen az általa kidolgozott értelmező 
iránymutatásokban foglalt információkat –, a felügyeleti hatóságoknak meg kell felelniük 
annak.

Módosítás 281
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia.

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia. A 
kockázatértékelést a Bizottság által 
létrehozott általános kockázatértékelési 
módszerrel összhangban és adott esetben 
az egyedi termékkategóriákra való 
bizottsági alkalmazásnak megfelelően kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 282
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia.

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia. A 
kockázatértékelést a Bizottság által 
létrehozott általános kockázatértékelési 
módszerrel összhangban és adott esetben 
az egyedi termékkategóriákra való 
bizottsági alkalmazásnak megfelelően kell 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

A kockázatértékeléssel kapcsolatban a Bizottság által fontolgatott közös megközelítést a 
rendelet hatálybalépésétől kezdődően azonnal alkalmazni kellene, és nem feltétlenül egy nem 
kötelező erejű dokumentumban kellene felvázolni, mint amilyen a többéves cselekvési terv. 
Mihelyt a Bizottság az egyedi termékkategóriára vonatkozóan alkalmazta az általános 
módszertant – előzetesen kiegészítve különösen az általa kidolgozott értelmező 
iránymutatásokban foglalt információkat –, a felügyeleti hatóságoknak meg kell felelniük 
annak.
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Módosítás 283
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon kell alapulnia.

(1) A kockázatértékelésnek a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki 
bizonyítékokon, például a RAPEX 
iránymutatásokban foglalt, a fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kockázatértékelési 
iránymutatásokon (2010/15/EU bizottsági 
határozat) kell alapulnia.

Or. en

(2010/15/EU bizottsági határozat)

Módosítás 284
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1907/2006/EU rendelet hatálya alá 
tartozó termékek esetén a 
kockázatértékelést megfelelő módon, e 
rendelet I. mellékletének vonatkozó 
részeivel összhangban kell végrehajtani.

Az 1907/2006/EU rendelet hatálya alá 
tartozó termékek esetén a 
kockázatértékelést megfelelő módon, e 
rendelet 57. cikkének és I. mellékletének 
vonatkozó részeivel összhangban kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termékre vonatkozó vagy annak 
potenciális kockázatával összefüggő, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy e 
jogszabályok alapján megállapított 
követelmények, az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek vagy 
tanúsítványok teljes körű figyelembe vétele
mellett;

a) a termékre vonatkozó vagy annak 
potenciális kockázatával összefüggő, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy e 
jogszabályok alapján megállapított 
követelmények, az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek vagy 
tanúsítványok – köztük az 1907/2006/EK 
rendelet szerint például regisztrálás, 
engedélyezés, korlátozás vagy bejelentés 
keretében kidolgozott értékelések – teljes 
körű figyelembevétele mellett;

Or. de

Indokolás

A kettős szabályozás elkerülése érdekében a REACH-rendelettel való összehangolás. A
REACH-rendelet meghatározza egy anyaggal kapcsolatos veszélyek értékelésének elsődleges 
keretét, ezért az ilyen jellegű értékeléseket figyelembe kell venni.

Módosítás 286
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termékre vonatkozó vagy annak 
potenciális kockázatával összefüggő, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy e 
jogszabályok alapján megállapított 
követelmények, az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek vagy 
tanúsítványok teljes körű figyelembe vétele
mellett;

a) a termékre vonatkozó vagy annak
potenciális kockázatával összefüggő, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy e 
jogszabályok alapján megállapított 
követelmények, az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek vagy 
tanúsítványok figyelembevétele mellett;

Or. es
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Indokolás

A „teljes körű” kifejezés törölni kell, mivel jelentése, „teljes mértékben” vagy 
„maradéktalanul”, ami ebben az összefüggésben félrevezetőnek bizonyulhat. E kifejezés 
törlésével érthetőbbé válik a szöveg, hiszen minden esetben a teljes jelentéseket vagy 
igazolásokat, nem pedig csak azok egy részét veszik figyelembe.

Módosítás 287
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
megállapított követelmények hiányában a 
fogyasztási cikkek biztonságosságáról 
szóló rendelet 6. cikkében megállapított 
szempontokat kell figyelembe venni.

Or. es

Indokolás

Egyrészt módosítani kell a szóhasználatot, hogy összhangban álljon a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló rendeletben használt terminológiával, másrészt ez a megfogalmazás 
nem a kockázatértékelést takarja. Továbbá, mivel a szöveg nem tér ki az egyetlen jogszabály 
alá sem tartozó nem harmonizált termékekre, utalni kell a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló rendeletre, vagy ki kell egészíteni a bekezdést az e rendelet 6. 
cikkében foglaltakkal.

Módosítás 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés azt 
feltételezi, hogy a termék megfelelő módon 
garantálja azon közérdek védelmét, 
amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak. 

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés azt 
feltételezi, hogy a termék megfelelő módon 
garantálja azon közérdek védelmét, 
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Ugyanakkor ez nem korlátozhatja a 
piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy e 
rendelet értelmében intézkedéseket 
hozzanak, ha új bizonyíték kerül elő arra 
vonatkozóan, hogy a termék – a 
megfelelőség és megfelelés ellenére –
veszélyt jelent.

amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az e bekezdésben említett a), b) és c) pont olyan körülményeket vázolnak, amikor az uniós 
jogszabályokkal összhangban feltételezhetően nem áll fenn veszély. A gazdasági szereplő 
jogbiztonságára tekintettel nem helyénvaló, hogy egy közigazgatási hatóság kétségbe vonja 
egy jogszabály alkalmazhatóságát.

Módosítás 289
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés azt 
feltételezi, hogy a termék megfelelő módon 
garantálja azon közérdek védelmét, 
amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak. 
Ugyanakkor ez nem korlátozhatja a 
piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy e 
rendelet értelmében intézkedéseket 
hozzanak, ha új bizonyíték kerül elő arra 
vonatkozóan, hogy a termék – a 
megfelelőség és megfelelés ellenére –
veszélyt jelent.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés azt 
feltételezi, hogy a termék megfelelő módon 
garantálja azon közérdek védelmét, 
amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak. 
Ugyanakkor ez nem korlátozhatja a 
piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy e 
rendelet értelmében intézkedéseket 
hozzanak, ha új bizonyíték kerül elő arra 
vonatkozóan, hogy a termék – a 
megfelelőség és megfelelés ellenére –
veszélyt jelent.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 291
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés azt 
feltételezi, hogy a termék megfelelő módon 
garantálja azon közérdek védelmét, 
amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak. 
Ugyanakkor ez nem korlátozhatja a 
piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy e 
rendelet értelmében intézkedéseket 
hozzanak, ha új bizonyíték kerül elő arra 
vonatkozóan, hogy a termék – a 
megfelelőség és megfelelés ellenére –
veszélyt jelent.

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés azt 
feltételezi, hogy a termék megfelelő módon 
garantálja azon közérdek védelmét, 
amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak. 
Ugyanakkor ez nem korlátozhatja a 
piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy e 
rendelet értelmében intézkedéseket 
hozzanak, ha új bizonyíték kerül elő arra 
vonatkozóan, hogy a termék – a 
megfelelőség és a (2) bekezdés b) és c) 
pontjában említett kritériumoknak való
megfelelés ellenére – súlyos veszélyt 
jelent. Ebben az esetben a piacfelügyeleti 
hatóságok bizonyítják, hogy a termék 
súlyos veszélyt jelent, és döntésüket a 19. 
cikk szerint közzéteszik.
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Or. en

Módosítás 292
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumoknak való megfelelés 
azt feltételezi, hogy a termék megfelelő 
módon garantálja azon közérdek védelmét, 
amelyre a fenti kritériumok vonatkoznak. 
Ugyanakkor ez nem korlátozhatja a 
piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy e 
rendelet értelmében intézkedéseket 
hozzanak, ha új bizonyíték kerül elő arra 
vonatkozóan, hogy a termék – a 
megfelelőség és megfelelés ellenére –
veszélyt jelent.

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett kritériumok bármelyikének való 
megfelelés azt feltételezi, hogy a termék 
megfelelő módon garantálja azon közérdek 
védelmét, amelyre a fenti kritériumok 
vonatkoznak. Ugyanakkor ez nem 
korlátozhatja a piacfelügyeleti hatóságokat 
abban, hogy e rendelet értelmében 
intézkedéseket hozzanak, ha új bizonyíték 
kerül elő arra vonatkozóan, hogy a termék 
– a megfelelőség és megfelelés ellenére –
veszélyt jelent.

Or. en

Módosítás 293
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nagyobb biztonság elérésének 
lehetősége vagy más, kisebb veszélyt 
jelentő termékek rendelkezésre állása nem 
képezhet alapot arra, hogy egy terméket 
súlyos veszélyt jelentő terméknek 
tekintsenek.

(4) A nagyobb biztonság elérésének 
lehetősége vagy más, kisebb veszélyt 
jelentő termékek rendelkezésre állása nem 
képezhet elegendő alapot arra, hogy egy 
terméket súlyos veszélyt jelentő terméknek 
tekintsenek.

Or. de
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Módosítás 294
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság saját kezdeményezésére 
vagy valamely piacfelügyeleti hatóság 
kérésére a 28. cikkel összhangban 
rendelkezhet egy uniós 
referencialaboratórium által elkészített 
kockázatértékeléssel is. Ezek az 
értékelések minden érdekelt félre nézve 
kötelező erővel bírnak.

Or. en

Indokolás

Az uniós referencialaboratóriumok annak érdekében történő alkalmazására irányuló javaslat, 
hogy megszüntessék a tagállami kockázatértékelések terén meglévő különbségeket, lehetővé 
teszi egyrészről a nem élelmiszer jellegű termékek terén hiányzó független hatóság pótlását, 
másrészről az Unió-szerte egységes kockázatértékelést is.

Módosítás 295
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság saját kezdeményezésére 
vagy valamely felügyeleti hatóság 
kérésére a 28. cikkel összhangban 
rendelkezhet egy uniós 
referencialaboratórium által elkészített 
kockázatértékeléssel is. Ezek az 
értékelések minden érdekelt félre nézve 
kötelező erővel bírnak.

Or. en
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Indokolás

Az uniós referencialaboratóriumok annak érdekében történő alkalmazására irányuló javaslat, 
hogy megszüntessék a tagállami kockázatértékelések terén meglévő különbségeket, lehetővé 
teszi egyrészről a nem élelmiszer jellegű termékek terén hiányzó független hatóság pótlását, 
másrészről az Unió-szerte egységes kockázatértékelést is.

Módosítás 296
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A Bizottság saját kezdeményezésére 
vagy valamely felügyeleti hatóság 
kérésére a 28. cikkel összhangban 
rendelkezhet egy uniós 
referencialaboratórium által elkészített 
kockázatértékeléssel is. Ezek az 
értékelések minden érdekelt félre nézve 
kötelező erővel bírnak.

Or. en

Indokolás

Az uniós referencialaboratóriumok annak érdekében történő alkalmazására irányuló javaslat, 
hogy megszüntessék a tagállami kockázatértékelések terén meglévő különbségeket, lehetővé 
teszi egyrészről a nem élelmiszer jellegű termékek terén hiányzó független hatóság pótlását, 
másrészről az Unió-szerte egységes kockázatértékelést is.

Módosítás 297
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Amennyiben a tagállami 
kockázatértékelési gyakorlatok 
különbözőek és a hasonló termékek 
tekintetében eltérő értelmezést 
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eredményeznek az intézkedések 
szükségességét illetően, a Bizottság 
iránymutatást nyújt a megfelelő 
kockázatértékelési gyakorlatokkal 
kapcsolatban. A Bizottságot a 
2004/210/EK bizottsági határozattal 
létrehozott tudományos bizottság segíti, és 
a Bizottság figyelembe veszi a szóban 
forgó veszélyekkel kapcsolatos összes 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
bizonyítékot.

Or. en

Indokolás

Létre kell hozni egy eljárást azokra az esetekre, amikor a különböző tagállamok által végzett 
kockázatértékelések eredményei eltérnek egymástól.

Módosítás 298
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) A Bizottság egy piacfelügyeleti 
hatóság kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a 28. cikk szerinti 
referencialaboratóriumokra vonatkozóan 
kockázatértékelést végeztethet. E 
kockázatértékelések valamennyi szereplő 
számára kötelező erejűek.

Or. de

Módosítás 299
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan termék esetén, amelynek a szabad 
formalomba bocsátás időpontjában meg 
kell felelnie az uniós harmonizációs 
jogszabályoknak, az e jogszabályoknak 
való formai meg nem felelés a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elegendő ok annak feltételezésére, hogy 
adott termék az alábbi esetekben veszélyt 
jelenthet:

Olyan termék esetén, amelynek a szabad 
formalomba bocsátás időpontjában meg 
kell felelnie az uniós harmonizációs 
jogszabályoknak, az e jogszabályoknak 
való formai meg nem felelés a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elegendő ok egy adott termék forgalomba 
hozatalának felfüggesztésére az alábbi 
esetekben:

Or. en

Indokolás

A formai követelményeknek való meg nem felelés nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott 
termék veszélyt jelent. Mindazonáltal a felfüggesztéshez ez elegendő indokkal szolgál, és a 
gazdasági szereplőtől meg kell követelni, hogy vessen véget a formai követelményeknek való 
meg nem felelésnek, amit követően – a 15. cikkben előírtaknak megfelelően – a termék a 
piacfelügyeleti hatóságok döntése alapján ismét forgalomba hozható.

Módosítás 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan termék esetén, amelynek a szabad 
formalomba bocsátás időpontjában meg 
kell felelnie az uniós harmonizációs 
jogszabályoknak, az e jogszabályoknak 
való formai meg nem felelés a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elegendő ok annak feltételezésére, hogy 
adott termék az alábbi esetekben veszélyt 
jelenthet:

Olyan termék esetén, amelynek a szabad 
formalomba bocsátás időpontjában meg 
kell felelnie az uniós harmonizációs 
jogszabályoknak, az e jogszabályoknak 
való formai meg nem felelés a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elegendő ok lehet annak feltételezésére, 
hogy adott termék az alábbi esetekben 
veszélyt jelenthet:

Or. de

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóság feladata eldönteni, hogy egy termék veszélyt jelent-e.
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Módosítás 301
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan termék esetén, amelynek a szabad 
formalomba bocsátás időpontjában meg 
kell felelnie az uniós harmonizációs
jogszabályoknak, az e jogszabályoknak 
való formai meg nem felelés a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elegendő ok annak feltételezésére, hogy 
adott termék az alábbi esetekben veszélyt 
jelenthet:

Olyan termék esetén, amelynek a szabad 
formalomba bocsátás időpontjában meg 
kell felelnie az uniós jogszabályoknak, az e 
jogszabályoknak való formai meg nem 
felelés a piacfelügyeleti hatóságok számára 
elegendő ok annak feltételezésére, hogy 
adott termék az alábbi esetekben veszélyt 
jelenthet:

Or. es

Indokolás

A fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló irányelv szerint a nem harmonizált termékekre 
a harmonizált termékekkel azonos formai követelmények vonatkoznak. Kötelezően előírja az 
importőr megnevezését, a műszaki dokumentációt, a gyártó kilétének ellenőrzését és a 
szükséges utasítások és figyelmeztetések csatolását. E követelmények bármelyikének hiánya a 
formai követelményeknek való meg nem felelésnek tekinthető, és a harmonizált termékekkel 
azonos elbírálás alá kell tartoznia.

Módosítás 302
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a terméken vagy a termék kiszerelésén 
az e termék számára bejegyzett védjeggyel 
azonos vagy ahhoz hasonló, engedély 
nélküli védjegy szerepel, így nem 
garantálható annak eredetisége vagy 
származása;
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Or. fr

Módosítás 303
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a terméken vagy a termék bármilyen 
kiszerelésén engedély nélkül tüntetnek fel 
olyan védjegyet, amely hasonló e termék 
valamely bejegyzett védjegyéhez vagy 
azzal megegyezik, így nem teszi lehetővé a 
termék eredetiségének és eredetének 
garantálását;

Or. en

Módosítás 304
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a termékeket nem 
kívánják forgalomba hozni abban a 
tagállamban, ahol szabad forgalomba 
bocsátották, a (3) bekezdés a), b) és c) 
pontjában meghatározott 
információnyújtás nyelve nem szolgál a 
külső határellenőrzésekért felelős 
hatóságoknak elegendő indokkal azt 
feltételezni, hogy a termék veszélyt 
jelenthet.

Or. en

Indokolás

A kis árucikkeket (pl. a kozmetikai termékeket) gyakran átcímkézik a szabad forgalomba 
bocsátást követően, de még a forgalomba hozatal előtt. A vámhatóságok időnként helytelenül 
felfüggesztik az ilyen termékek forgalomba bocsátását, mert a címkézés nem az adott országok 
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nemzeti nyelvén történt. Az ilyen félreértést el kell kerülni. Mindazonáltal az importőröknek és 
a forgalmazóknak ennek ellenére ellenőrizniük kell, hogy a használati útmutatók és a 
biztonsági tájékoztatók rendelkezésre állnak-e a forgalmazás szerinti tagállam nyelvén.

Módosítás 305
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A piacfelügyeleti hatóságok kiigazító 
intézkedéseinek a meg nem felelés 
súlyosságával arányosnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 306
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Romlandó áruk esetében a külső 
határellenőrzésért felelős hatóságok 
lehetőség szerint megkísérlik annak 
biztosítását, hogy az általuk az áruk 
tárolására vagy a szállításhoz használt 
járművek parkolására meghatározott 
követelmények ne legyenek 
összeegyeztethetetlenek az említett áruk 
megóvásával.

(5) Romlandó áruk esetében a külső 
határellenőrzésért felelős hatóságok 
lehetőség szerint lehetővé teszik, hogy az 
általuk az áruk tárolására vagy a 
szállításhoz használt járművek parkolására 
meghatározott követelmények ne legyenek 
összeegyeztethetetlenek az említett áruk 
megóvásával.

Or. es

Indokolás

A vámkirendeltségek területén fennáll a lehetősége, hogy a gazdasági szereplők a romlandó 
árut saját eszközeikkel megfelelő módon tárolják az erre szolgáló helyiségekben. Az külső 
határellenőrzésekért felelős hatóságok ezt lehetővé tehetik, nem kell azonban biztosítaniuk.
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Módosítás 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóságok 
megállapítják, hogy a termék, amelynek 
forgalomba bocsátását formai meg nem 
felelés miatt felfüggesztették a 14. cikk (3) 
bekezdés második albekezdésének 
megfelelően, valójában nem jelent 
veszélyt, a gazdasági szereplő ennek 
ellenére javíthatja a formai meg nem 
felelést, mielőtt a terméket forgalomba 
bocsátják.

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóságok 
megállapítják, hogy a termék, amelynek 
forgalomba bocsátását formai meg nem 
felelés miatt felfüggesztették a 14. cikk (3) 
bekezdés második albekezdésének 
megfelelően, valójában nem jelent 
veszélyt, a piacfelügyeleti hatóság az 
arányosság elvének megfelelően lépéseket 
tehet büntetőeljárás indítására a meg nem 
felelés miatt, mielőtt a terméket 
forgalomba bocsátják.

Or. de

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy büntessék a csekélyebb 
jelentőségű jogsértéseket. 

Módosítás 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a termék a forgalomba 
bocsátás időpontjában megfelel bármely, a 
termékre vonatkozó vagy annak potenciális 
kockázatával összefüggő uniós 
harmonizációs jogszabályban foglalt 
követelménynek, teljes mértékben 
figyelembe véve az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket vagy 

(3) Amennyiben a termék a forgalomba 
bocsátás időpontjában megfelel bármely, a 
termékre vonatkozó vagy annak potenciális 
kockázatával összefüggő uniós 
harmonizációs jogszabályban foglalt 
követelménynek, teljes mértékben 
figyelembe véve az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket vagy 
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tanúsítványokat, a piacfelügyeleti 
hatóságok feltételezik, hogy a termék nem 
jelent veszélyt. Ugyanakkor ez nem 
akadályozhatja meg e hatóságokat abban, 
hogy a külső határellenőrzésért felelős 
hatóságokat a termék forgalomba 
bocsátásának megtagadására utasítsák, 
amennyiben bizonyíték van arra, hogy a 
termék – a megfelelés ellenére – veszélyt 
jelent.

tanúsítványokat, a piacfelügyeleti 
hatóságok feltételezik, hogy a termék nem 
jelent veszélyt.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy a határellenőrzésért felelős hatóságok megdönthessék azt a vélelmet, 
miszerint a termék nem jelent semmilyen veszélyt, különösen azért, mert nem egyértelmű, hogy 
ezt milyen körülmények között tehetik. Az ilyen rendelkezések jogbizonytalansághoz és 
visszaélésekhez vezethetnek.

Módosítás 309
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a termék a forgalomba 
bocsátás időpontjában megfelel bármely, a 
termékre vonatkozó vagy annak potenciális 
kockázatával összefüggő uniós 
harmonizációs jogszabályban foglalt 
követelménynek, teljes mértékben
figyelembe véve az akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket vagy 
tanúsítványokat, a piacfelügyeleti 
hatóságok feltételezik, hogy a termék nem 
jelent veszélyt. Ugyanakkor ez nem 
akadályozhatja meg e hatóságokat abban, 
hogy a külső határellenőrzésért felelős 
hatóságokat a termék forgalomba 
bocsátásának megtagadására utasítsák, 
amennyiben bizonyíték van arra, hogy a 
termék – a megfelelés ellenére – veszélyt 

(3) Amennyiben a termék a forgalomba 
bocsátás időpontjában megfelel bármely, a 
termékre vonatkozó vagy annak potenciális 
kockázatával összefüggő uniós 
harmonizációs jogszabályban foglalt 
követelménynek, figyelembe véve az 
akkreditált megfelelőségértékelő szervezet 
által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket 
vagy tanúsítványokat, a piacfelügyeleti 
hatóságok feltételezik, hogy a termék nem 
jelent veszélyt. Ugyanakkor ez nem 
akadályozhatja meg e hatóságokat abban, 
hogy a külső határellenőrzésért felelős 
hatóságokat a termék forgalomba 
bocsátásának megtagadására utasítsák, 
amennyiben bizonyíték van arra, hogy a 
termék – a megfelelés ellenére – veszélyt 
jelent.
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jelent.

Or. es

Indokolás

A „teljes mértékben” kifejezést törölni kell, mivel jelentése „teljes körűen” vagy 
„maradéktalanul”, ami ebben az összefüggésben félrevezetőnek bizonyulhat. E kifejezés 
törlésével érthetőbbé válik a szöveg, hiszen minden esetben a teljes jelentéseket vagy 
igazolásokat, nem pedig csak azok egy részét veszik figyelembe.

Módosítás 310
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

(6) A piacfelügyeleti hatóságok kérhetik 
az alvállalkozókat, hogy szolgáltatásaik 
költségét közvetlenül az érintett gazdasági 
szereplőre hárítsák, kivéve ha a 
piacfelügyeleti hatóságok ezt 
aránytalannak tartják abban az esetben, 
ha ezeket az intézkedéseket az (1) 
bekezdéssel összhangban hozták meg. A 
piacfelügyeleti hatóságok díjat vethetnek 
ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, valamint az
elvégzett munkát.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletre irányuló javaslat 10. cikke szerint a piacfelügyeleti hatóságok az érintett 
gazdasági szereplőkre terhelhetik a veszélyt jelentő termék megsemmisítésének vagy más 
módon történő működésképtelenné tételének költségét. Ugyanakkor a termék megsemmisítése 
költséges, akárcsak a laboratóriumi vizsgálatok, ahogy azt a Bizottság többéves cselekvési 
tervében is hangsúlyozta. Következésképpen összhangban áll a 10. cikkel az, hogy a nem 
biztonságos terméket forgalomba hozó gazdasági szereplő viselje az ilyen vizsgálatok 
költségét.
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Módosítás 311
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

(6) A piacfelügyeleti hatóságok kérhetik 
az alvállalkozókat, hogy szolgáltatásaik 
költségét közvetlenül az érintett gazdasági 
szereplőre hárítsák, kivéve ha a 
piacfelügyeleti hatóságok ezt 
aránytalannak tartják abban az esetben, 
ha ezeket az intézkedéseket az (1) 
bekezdéssel összhangban hozták meg. A 
piacfelügyeleti hatóságok díjat vethetnek 
ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, valamint az
elvégzett munkát.

Or. en

Indokolás

E rendeletre irányuló javaslat 10. cikke szerint a piacfelügyeleti hatóságok az érintett 
gazdasági szereplőkre terhelhetik a veszélyt jelentő termék megsemmisítésének vagy más 
módon történő működésképtelenné tételének költségét. Ugyanakkor a termék megsemmisítése 
költséges, akárcsak a laboratóriumi vizsgálatok, ahogy azt a Bizottság többéves cselekvési 
tervében is hangsúlyozta. Következésképpen összhangban áll a 10. cikkel az, hogy a nem 
biztonságos terméket forgalomba hozó gazdasági szereplő viselje az ilyen vizsgálatok 
költségét.

Módosítás 312
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok díjat (6) A piacfelügyeleti hatóságok a 
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vethetnek ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

jogszabályoknak meg nem felelő és 
veszélyt jelentő termékeket szabad 
forgalomba bocsátó gazdasági szereplőkre
díjat vetnek ki, ami teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) vagy (4)
bekezdéssel összhangban hozták meg.

Or. en

Módosítás 313
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) bekezdéssel 
összhangban hozták meg.

(6) A piacfelügyeleti hatóságok díjat 
vethetnek ki, amely teljes mértékben vagy 
részlegesen fedezi intézkedéseik költségeit, 
ideértve a kockázatértékeléshez 
végrehajtott vizsgálatokat, amennyiben 
ezeket az intézkedéseket az (1) bekezdéssel 
összhangban hozták meg. A piacfelügyeleti 
hatóság által termékek megsemmisítésével 
vagy tesztelésével megbízott alvállalkozók 
ezenkívül díjat vethetnek ki, amely teljes 
mértékben vagy részben fedezi 
tevékenységük költségeit. A díjat 
közvetlenül a vizsgált gyártónak vagy 
importőrnek számlázzák ki;

Or. de

Módosítás 314
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Személyes behozatal
(1) Ha egy termék az Unió területére egy 
természetes személlyel együtt és annak 
fizikai tulajdonaként érkezik és ésszerű 
feltételezni, hogy e személy személyes 
használatára szánt termékről van szó, 
forgalomba bocsátását nem függesztik fel 
a 14. cikk (3) bekezdése alapján, kivéve, 
ha a termék használata veszélyeztetheti az 
emberek, állatok és növények egészségét 
és életet.
(2) Az Unió területére behozott termék a 
természetes személy személyes 
használatára szánt terméknek tekintendő, 
ha alkalmi jellegű, és kizárólag e személy 
vagy családja használatára szánják, 
továbbá jellegénél vagy mennyiségénél 
fogva nem utal kereskedelmi célra.

Or. en

Módosítás 315
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, 
ha az eredetileg bejelentő tagállam 
elutasítja egy termék szabad forgalomba 
hozatalát. A tájékoztatást követő 60 napon 
belül a 20. cikk (4) bekezdése szerint a 
tagállamok kifogást emelhetnek az 
elutasítás ellen, amennyiben az uniós 
harmonizációs jogszabályok hatálya alá 
tartozó terméket érint. A tagállam ebben az 
esetben megindokolja kifogását, jelzi, 
milyen eltérő eredményre jutott a termék 
kockázatértékelése során, megemlít 

(1) A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, 
ha az eredetileg bejelentő tagállam 
elutasítja egy termék szabad forgalomba 
hozatalát. A tájékoztatást követő 15 napon 
belül a 20. cikk (4) bekezdése szerint a 
tagállamok kifogást emelhetnek az 
elutasítás ellen, amennyiben az uniós 
harmonizációs jogszabályok hatálya alá 
tartozó terméket érint. A tagállam ebben az 
esetben megindokolja kifogását, jelzi, 
milyen eltérő eredményre jutott a termék 
kockázatértékelése során, megemlít 
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bármely különleges körülményt, továbbá 
kiegészítő információt szolgáltat a kérdéses 
termékkel kapcsolatban.

bármely különleges körülményt, továbbá 
kiegészítő információt szolgáltat a kérdéses 
termékkel kapcsolatban.

Or. es

Indokolás

Az elutasítással szembeni kifogások benyújtására adott 60 napos határidő túl hosszú és 
hátrányosan érinti a gazdasági szereplőket. Ez alatt az idő alatt, amely hozzáadódik a 
Bizottság határozathozatali idejéhez, a piacfelügyeleti hatóságok elővigyázatosságból már 
tehetnek lépéseket a termék forgalmazásának korlátozására vagy megtagadhatják az áru 
behozatalát és visszaküldhetik származási helyére. Nem szükséges 60 napot várni, hiszen a 
bejelentő tagállam által a bejelentéssel együtt átadott információk – a kísérleti jelentés, az 
intézkedés indokolása és a kockázatértékelés – alapján rövid határidőn belül el lehet dönteni, 
hogy az intézkedés megfelelő-e.

Módosítás 316
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy tagállam az (1) bekezdés 
alapján kifogást emel, vagy a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy az elutasítás ellentétes az 
uniós jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultációkat kezd az 
érintett gazdasági szereplővel vagy 
szereplőkkel és értékeli az elutasítást, 
figyelembe véve minden rendelkezésre álló 
tudományos és műszaki bizonyítékot.

(3) Ha egy tagállam az (1) bekezdés 
alapján kifogást emel, vagy a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy az elutasítás ellentétes az 
uniós jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultációkat kezd a 
bejelentő tagállammal, az érintett 
gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel és 
60 napon belül értékeli a nemzeti 
intézkedéseket, figyelembe véve minden 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
bizonyítékot.

Or. es

Indokolás

A javaslat célja, a gazdasági szereplők sérelmének elkerülése érdekében, két határidő 
megállapítása. Egy rövidebb 15 napos a kifogások benyújtására, és 60 napos határidő 
megtartása a Bizottság döntéséhez. A bejelentő tagállammal való konzultáció elengedhetetlen, 
hiszen nála van az intézkedést bevezetését alátámasztó valamennyi bizonyíték.
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Módosítás 317
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti 
15 napon belül a Bizottság vagy valamely 
tagállam kifogást emel, a Bizottság a 
RAPEX kapcsolattartó pontok 
közvetítésével tájékoztatja a tagállamokat.

Or. es

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságok számára nagyon fontos tudomást szerezni a RAPEX 
kapcsolattartó pontok közvetítésével arról, ha egy feltehetően nem biztonságos termékre 
vonatkozó intézkedés ellen kifogást emelnek.

Módosítás 318
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
veszélyt jelentő termékekkel kapcsolatos 
információk cseréjére.

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
fogyasztók egészségére és biztonságára 
súlyos veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos információk cseréjére.

Or. en

Módosítás 319
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
veszélyt jelentő termékekkel kapcsolatos 
információk cseréjére.

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
súlyos veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos információk cseréjére.

Or. en

Módosítás 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
veszélyt jelentő termékekkel kapcsolatos 
információk cseréjére.

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
súlyos veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos információk cseréjére.

Or. en

Indokolás

A RAPEX hatékonyságának biztosítása érdekében annak hatályát azokra a termékekre kell 
korlátozni, amelyek súlyos veszélyt jelentenek, a többi termékkel pedig az ICSMS keretében 
kell foglalkozni. Ez elősegítené, hogy a tagállamok hatékonyabban reagáljanak a 
bejelentésekre, mivel különbséget tudnának tenni a veszélyes termékek és azon termékek 
között, amelyek egyszerűen csak nem felelnek meg az előírásoknak vagy korlátozott mértékű 
kockázatot jelentenek, következésképpen nem tesznek szükségessé azonnali fellépést a 
fogyasztók biztonságának megóvása érdekében. A jelenlegi rendelkezés túlterhelheti a 
RAPEX-et és veszélyeztetheti annak hatékonyságát.
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Módosítás 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
veszélyt jelentő termékekkel kapcsolatos 
információk cseréjére.

(1) A Bizottság fenntartja a nem élelmiszer 
jellegű termékek riasztási rendszerét 
(RAPEX). Ezzel a rendelettel összhangban 
a tagállamok a RAPEX-et használják a 
jelentős veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos információk cseréjére.

Or. de

Indokolás

A RAPEX-et csak akkor kell bevonni, ha az adott termék komoly kockázatot jelent. Az 
adatáradat feltartóztatása érdekében minden más esetben továbbra is az ICSMS-t kell 
alkalmazni. A túlságosan sok RAPEX-értesítés azt a hamis benyomást keltheti, hogy 
Európában túlságosan sok hibás terméket gyártanak. Ez árthat az európai cégek jó 
hírnevének is.

Módosítás 322
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A RAPEX-ben való részvétel nyitott a 
csatlakozni kívánó országok, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
előtt, az Unió és az említett országok vagy 
szervezetek közötti megállapodások 
keretében és azokkal összhangban. Az 
ilyen megállapodásoknak a viszonosság 
elvén kell alapulniuk, és az Unióban 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
bizalmassági rendelkezéseket kell 
tartalmazniuk.

(4) A RAPEX-ben való részvétel nyitott a 
csatlakozni kívánó országok, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
előtt, az Unió és az említett országok vagy 
szervezetek közötti megállapodások 
keretében és azokkal összhangban. Az 
ilyen megállapodásoknak a viszonosság 
elvén kell alapulniuk, és az Unióban 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
bizalmassági és a személyek adatok 
védelmére voonatkozó rendelkezéseket kell 
tartalmazniuk.
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Or. de

Módosítás 323
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A RAPEX-ben való részvétel nyitott a 
csatlakozni kívánó országok, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
előtt, az Unió és az említett országok vagy 
szervezetek közötti megállapodások 
keretében és azokkal összhangban. Az 
ilyen megállapodásoknak a viszonosság 
elvén kell alapulniuk, és az Unióban 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
bizalmassági rendelkezéseket kell 
tartalmazniuk.

(4) A RAPEX-ben való részvétel nyitott a 
csatlakozni kívánó országok, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
előtt, az Unió és az említett országok vagy 
szervezetek közötti megállapodások 
keretében és azokkal összhangban. Az 
ilyen megállapodásoknak a viszonosság 
elvén kell alapulniuk, és az Unióban 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
bizalmassági rendelkezéseket, valamint a 
95/46/EK irányelv 25. cikkében és a 
45/2001/EK rendelet 9. cikkében 
előírtaknak megfelelően a személyes 
adatok védelmére vonatkozó külön 
rendelkezéseket kell tartalmazniuk.

Or. en

Indokolás

Az általános bizalmassági rendelkezéseken felül a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
külön rendelkezéseket is be kell tartani. 

Módosítás 324
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság hetente összefoglalót tesz 
közzé azokról a termékekről, amelyek a 
nemzeti hatóságok jelentései szerint 
súlyos veszélyt jelentenek. A heti 
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összefoglaló kitér a nemzeti hatóságok 
által hozott intézkedésekre, valamint a 
gazdasági szereplők által hozott önkéntes 
intézkedésekre is.

Or. en

Módosítás 325
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

RAPEX-en keresztül történő értesítés a 
veszélyt jelentő termékekről

RAPEX-en keresztül történő értesítés a 
súlyos veszélyt jelentő termékekről

Or. en

Módosítás 326
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

RAPEX-en keresztül történő értesítés a 
veszélyt jelentő termékekről

RAPEX-en keresztül történő értesítés a 
súlyos veszélyt jelentő termékekről

Or. en

Módosítás 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

RAPEX-en keresztül történő értesítés a RAPEX-en keresztül történő értesítés a 
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veszélyt jelentő termékekről súlyos veszélyt jelentő termékekről

Or. en

Indokolás

A RAPEX hatékonyságának biztosítása érdekében annak hatályát azokra a termékekre kell 
korlátozni, amelyek súlyos veszélyt jelentenek, a többi termékkel pedig az ICSMS keretében 
kell foglalkozni. Ez elősegítené, hogy a tagállamok hatékonyabban reagáljanak a 
bejelentésekre, mivel különbséget tudnának tenni a veszélyes termékek és azon termékek 
között, amelyek egyszerűen csak nem felelnek meg az előírásoknak vagy korlátozott mértékű 
kockázatot jelentenek, következésképpen nem tesznek szükségessé azonnali fellépést a 
fogyasztók biztonságának megóvása érdekében. A jelenlegi rendelkezés túlterhelheti a 
RAPEX-et és veszélyeztetheti annak hatékonyságát.

Módosítás 328
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági szereplők által a 9. cikk (3) 
bekezdése szerint hozott kiigazító 
intézkedés;

a) a gazdasági szereplők által hozott 
kiigazító intézkedés;

Or. en

Módosítás 329
Norica Nicolai

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági szereplők által a 9. cikk (3) 
bekezdése szerint hozott kiigazító 
intézkedés;

a) a gazdasági szereplők által a 9. cikk (4) 
bekezdésének c) és d) pontja szerint hozott 
kiigazító intézkedés;

Or. en
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Indokolás

A RAPEX használatának kizárólag a súlyos veszélyt jelentő termékekről szóló értesítésre való 
korlátozása.

Módosítás 330
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 9. cikk (2) bekezdése szerinti formai 
követelményeknek való, komoly 
veszélyekkel járó meg nem felelések 
esetén hozott intézkedések;

Or. es

Indokolás

A RAPEX célja a kockázatok megelőzése, ezért hozzá tartoznak a potenciális veszélyt hordozó 
termékekkel szembeni intézkedések. Az értesítések felsorolásából hiányoznak a gazdasági 
szereplők által a már forgalomban lévő veszélyes termékre vonatkozóan bevezetett 
intézkedések. A jelenleg hatályos általános termékbiztonságról szóló irányelv kötelezővé teszi 
a RAPEX számára, hogy erről értesítés küldjön, ezért érthetetlen, hogy ezt most miért 
mellőzték. A javaslat értelmében, ezen intézkedéseket közzétennék a honlapon, amelyeket így a 
fogyasztók vagy bármely érdekelt fél megtekinthetne. Értesítést kell küldeni továbbá a formai 
követelményeknek való, komoly potenciális veszélyekkel járó meg nem felelésekről – így 
többek között a biztonsági figyelmeztetések, veszélyességre figyelmeztető képjelek vagy 
használati utasítások hiányáról –, amennyiben a gazdasági szereplő nem mutat hajlandóságot 
e hiányosságok kiküszöbölésére.

Módosítás 331
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló rendelet 8. 
cikkének (9) bekezdése, 10. cikkének (7) 
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bekezdése és 11. cikkének (5) bekezdése 
alapján a gazdasági szereplők által a 
piacfelügyeleti szervek felé jelentett 
intézkedések;

Or. es

Módosítás 332
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az érintett gazdasági szereplő által
benyújtott érvek.

Or. en

Módosítás 333
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdést nem kell alkalmazni, 
ha a RAPEX kapcsolattartó pontnak oka 
van feltételezni, hogy a veszélyt jelentő 
termék hatásai nem terjednek túl adott 
tagállam határain.

törölve

Or. en

Módosítás 334
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdést nem kell alkalmazni, 
ha a RAPEX kapcsolattartó pontnak oka 
van feltételezni, hogy a veszélyt jelentő 
termék hatásai nem terjednek túl adott 
tagállam határain.

Az első albekezdést nem kell alkalmazni, 
ha a RAPEX kapcsolattartó pontnak oka 
van feltételezni, hogy a súlyos veszélyt 
jelentő termék hatásai nem terjednek túl 
adott tagállam határain.

Or. en

Módosítás 335
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a veszély természete és szintje, ideértve 
a kockázatértékelés eredményeinek 
összefoglalását;

a) a termék azonosításához szükséges 
adatok;

Or. es

Indokolás

 A termékre vonatkozó olyan szabályozást kell biztosítani, amely a kockázatértékelésen kívül a 
biztonsági értékelésre is kiterjed.

Módosítás 336
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós harmonizációs 
jogszabályoknak való bármilyen meg nem 
felelés természete;

b) a veszély természete és szintje, ideértve 
a biztonsági értékelés és a
kockázatértékelés eredményeinek 
összefoglalását;

Or. es
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Indokolás

Nem egyértelmű, hogy a meg nem feleléseket a nem harmonizált termékek esetében is jelezni 
kell, amelyekről a RAPEX ugyancsak értesítést küld. Ezért indokolt általánosságban említeni 
az unós jogszabályokat.

Módosítás 337
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék azonosításához szükséges 
adatok;

c) a termék azonosításához és 
nyomonkövethetőségéhez szükséges 
adatok;

Or. de

Módosítás 338
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék azonosításához szükséges 
adatok;

c) az uniós jogszabályoknak való 
bármilyen meg nem felelés természete;

Or. es

Módosítás 339
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a termék eredete és értékesítési lánca; d) az elfogadott intézkedés vagy kiigazító 
intézkedés természete, azaz önkéntes vagy 
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kötelező;

Or. es

Módosítás 340
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az intézkedés vagy kiigazító intézkedés 
természete, azaz önkéntes, elfogadott, vagy 
szükséges;

f) a termék eredete és értékesítési lánca;

Or. es

Indokolás

A veszélyt jelentő termék esetében meghozott intézkedések lehetnek kötelezőek vagy 
önkéntesek, mindkét esetben azonban elfogadottak és szükségesek, így ezt nem szükséges 
külön feltüntetni. A termék azonosításához szükséges adatokat illetően fel kell állítani a 
javasolt módosítások logikai sorrendjét. Így tehát elsőként a termék azonosításához szükséges 
adatokat kell megadni, ezt követik a veszélyességre, majd a meg nem felelésre, majd az 
elfogadott intézkedésre vonatkozó adatok, az elfogadás időpontja, és így tovább.

Módosítás 341
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a fogyasztóknak megadott weboldal és 
más elérhetőségi adatok;

Or. en

Módosítás 342
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) ismert-e a termék hamisítása;

Or. en

Módosítás 343
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) ismert-e a termék hamisítása.

Or. en

Módosítás 344
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az értesítés egy termék uniós 
harmonizációs jogszabályoknak való meg 
nem felelésével kapcsolatos, a szolgáltatott 
információnak ki kell terjednie arra is, 
hogy a meg nem felelés mögött vajon az 
alábbi okok egyike áll-e:

törölve

a) a termék nem tesz eleget az 
alkalmazandó jogszabályok által előírt 
követelményeknek;
b) a követelményeknek való megfelelést 
feltételező jogszabályokban említett 
harmonizált szabványok hiányosságai.
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Ha az (1) bekezdésben említett intézkedés 
vagy kiigazító intézkedés olyan termékre 
vonatkozik, amely egy kijelölt szervezet 
által végzett megfelelőségértékelésen esett 
át, a piacfelügyeleti hatóságoknak 
biztosítják, hogy az érintett kijelölt 
szervezetet tájékoztassák a meghozott 
kiigazító intézkedésekről vagy 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 345
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az értesítés kézhezvételét követően a 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot. 
Ha az értesítés nem tesz eleget az (1), (2) 
és (3) bekezdésben megállapított 
követelményeknek, a Bizottság 
felfüggesztheti azt.

(4) Az értesítés kézhezvételét követően a 
Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
gazdasági szereplőt és a többi tagállamot. 
Ha az értesítés nem tesz eleget az (1), (2) 
és (3) bekezdésben megállapított 
követelményeknek, a Bizottság 
felfüggesztheti azt.

Or. en

Módosítás 346
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az értesítés kézhezvételét követően a 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot. 
Ha az értesítés nem tesz eleget az (1), (2) 
és (3) bekezdésben megállapított 
követelményeknek, a Bizottság 
felfüggesztheti azt.

(4) Az értesítés kézhezvételét követően a 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot. 
Ha az értesítés nem tesz eleget az (1), (2) 
és (3) bekezdésben megállapított 
adminisztratív követelményeknek, a 
Bizottság felfüggesztheti azt.
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Or. en

Módosítás 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az értesítés kézhezvételét követően a 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot. 
Ha az értesítés nem tesz eleget az (1), (2) 
és (3) bekezdésben megállapított 
követelményeknek, a Bizottság 
felfüggesztheti azt.

(4) Az értesítés kézhezvételét követően a 
Bizottság tájékoztatja az érintett gazdasági 
szereplőt és a többi tagállamot. Ha az 
értesítés nem tesz eleget az (1), (2) és (3) 
bekezdésben megállapított 
követelményeknek, a Bizottság 
felfüggesztheti azt.

Or. de

Indokolás

Az érintett gazdasági szereplőket a RAPEX-értesítés közzétételével egyidejűleg kell 
tájékoztatni annak érdekében, hogy maguk is megfelelő lépéseket tehessenek.

Módosítás 348
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok haladéktalanul
tájékoztatják a Bizottságot az értesítés 
kézhezvételét követően meghozott 
kiigazító intézkedésről vagy egyéb 
intézkedésekről, és további kiegészítő 
információkat szolgáltatnak, ideértve az 
elvégzett vizsgálatok vagy elemzések 
eredményeit vagy a lehetséges 
nézeteltéréseket. A Bizottság ezt az 
információt haladéktalanul továbbítja a 
többi tagállamnak.

(5) A tagállamok a lehető leghamarabb
tájékoztatják a Bizottságot az értesítés 
kézhezvételét követően meghozott 
kiigazító intézkedésről vagy egyéb 
intézkedésekről, és további kiegészítő 
információkat szolgáltatnak, ideértve az 
elvégzett vizsgálatok vagy elemzések 
eredményeit vagy a lehetséges 
nézeteltéréseket. A Bizottság ezt az 
információt haladéktalanul továbbítja a 
többi tagállamnak.
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Or. es

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságoknak, az értesítés kézhezvételét követően meg kell győződniük arról, 
hogy az adott termék jelen van-e a hozzájuk tartozó piacon, és – amennyiben kiléte ismert –
fel kell venniük a kapcsolatot az érintett gazdasági szereplővel. Mivel abban az esetben, ha a 
gazdasági szereplő nem fogadja el a termék forgalomból történő kivonását, néhány napot kell 
kapnia a meghallgatásig, nagyon nehéznek bizonyulhat a Bizottság „haladéktalanul” történő 
tájékoztatása, sőt még ennél is körülményesebb volna információt szolgáltatni az elvégzett 
vizsgálatok eredményeiről. Törekedni kell arra, hogy az e rendelet szempontjából oly fontos 
„haladéktalanul” szó ne veszítse el valódi jelentőségét. Másfelől, a piacfelügyeleti hatóságok 
válaszadásánál figyelembe kell venni a 11. és 18. cikkben megállapított határidőket, hogy a 
tagállamok és a Bizottság reagálni tudjanak a bejelentett intézkedésekre, vagy azt a legalább 
10 napos határidőt, amelyet a 10. cikk (3) bekezdése alapján, a 9. cikk (3) bekezdése szerint 
biztosított határidőt követőn kapnak a gazdasági szereplők a meghallgatásig.

Módosítás 349
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Lehetővé kell tenni a RAPEX-
rendszer felé jelentett termékkel 
kapcsolatos információk frissítését.

Or. en

Módosítás 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Adott esetben aktualizálni kell a 
RAPEX-ben bejelentett termékekkel 
kapcsolatos információkat.

Or. de
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Indokolás

Egy bejelentett termékkel kapcsolatban a RAPEX-ben szereplő információk aktualizálására 
például akkor kell lehetőséget biztosítani, ha ezek az információk elavulttá válnak.

Módosítás 351
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság fenntart egy piacfelügyeleti 
információs és kommunikációs rendszert 
(ICSMS) a piacfelügyelettel kapcsolatos 
információk gyűjtésének és rendszerezett 
tárolásának céljából, különösen az alábbi 
információkra vonatkozóan:

A Bizottság fenntart egy piacfelügyeleti 
információs és kommunikációs rendszert 
(ICSMS) a piacfelügyelettel kapcsolatos 
információk gyűjtésének és rendszerezett 
tárolásának céljából. A tagállamok 
összegyűjtik és felveszik az ICSMS-
rendszerbe különösen a következő 
információkat:

Or. en

Módosítás 352
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság csatlakozási felületet biztosít, 
amelyen keresztül az ICSMS 
kapcsolatban léphet a RAPEX-
rendszerrel, lehetővé téve adott esetben a 
két rendszer közötti adatcserét.

Or. en

Módosítás 353
Pablo Arias Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 20. cikkel összhangban a RAPEX-en 
keresztül értesített intézkedésektől vagy 
kiigazító intézkedéstől eltérő, uniós 
harmonizációs jogszabályoknak való 
bármilyen meg nem felelés;

e) a 20. cikkel összhangban a RAPEX-en 
keresztül értesített intézkedésektől vagy 
kiigazító intézkedéstől eltérő, uniós 
jogszabályoknak való bármilyen meg nem 
felelés;

Or. es

Indokolás

A harmonizált és a nem harmonizált termékekkel kapcsolatos ellenőrzéseket egyaránt össze 
kell gyűjteni.

Módosítás 354
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 11. cikk (1) bekezdésével és a 18. cikk 
(1) bekezdésével összhangban bármely 
tagállam által emelt kifogás és annak 
nyomon követése.

törölve

Or. es

Indokolás

Párhuzamos munkavégzés elkerülése. Kifogást a RAPEX értesítés alapján lehet emelni; az 
intézkedések meghozatala és az információcsere szintén e rendszer keretében folyik. Nem 
szükséges ezen információk újrafelvétele a piacfelügyeleti információs és kommunikációs 
rendszerbe.

Módosítás 355
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ICSMS tartalmazza a 20. cikkel 
összhangban a RAPEX-en keresztül 
meghozott intézkedésekre vagy kiigazító 
intézkedésre vonatkozó értesítésekkel 
kapcsolatos hivatkozások jegyzékét.

Az ICSMS tartalmazza a 20. cikkel 
összhangban a RAPEX-en keresztül 
meghozott intézkedésekre vagy kiigazító 
intézkedésre vonatkozó értesítésekkel 
kapcsolatos hivatkozások jegyzékét. A 
Bizottság létrehoz egy csatlakozási 
felületet az ICSMS és a RAPEX között, 
amely a súlyos veszélyre vonatkozó 
információkat automatikusan továbbítja a 
RAPEX-rendszerbe.

Or. en

Módosítás 356
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A piacfelügyeleti hatóságok elismerik 
és felhasználják a más tagállamban 
működő partnerhatóságuk által vagy 
számára készített és az ICSMS-be bevitt 
vizsgálati jelentéseket.

(3) A piacfelügyeleti hatóságok lehetőség 
szerint figyelembe veszik a más 
tagállamban működő partnerhatóságuk 
által vagy számára készített és az ICSMS-
be bevitt vizsgálati jelentéseket.

Or. es

Indokolás

Ez így túl erős kötelezettség. A gazdasági szereplőkkel összefüggésben előnyt jelent a 
rendelkezésre álló vizsgálati jelentések felhasználása. Ha azonban a gazdasági szereplő nem 
fogadja el e jelentéseket, a piacfelügyeleti hatóságoknak újra kell kezdeniük az eljárást a 
piaci mintavételezéssel. Az is elképzelhető, hogy a más piacról származó és adott esetben egy 
másik tételhez vagy adaghoz tartozó termékek másként viselkednek. Ezenkívül, a 9. cikk (1) 
bekezdése általánosságban, nem kimondottan az ICSMS-be bevitt vizsgálati jelentéseket 
illetően, már rendelkezik a más piacfelügyeleti hatóságok vizsgálati eredményeinek 
figyelembevételéről.
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Módosítás 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Páneurópai káradatbázis

(1) Az Európai Bizottságnak létre kell 
hoznia és koordinálnia kell egy olyan 
páneurópai káradatbázist (IDB), amely az 
összes kártípust felöleli, és kifejezetten a 
háztartásban, illetve a szabadidős 
tevékenységek, a szállítás és a 
munkavégzés során használt termékekhez 
kapcsolódó károkra terjed ki.
(2) A tagállamok által létrehozott érintett 
piacfelügyeleti hatóságok hozzájárulnak 
az adatbázis létrehozásához, valamint 
átfogó módon és az európai és nemzeti 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
eljuttatják a káradatokat az adatbázisba.
(3) A Bizottság segítséget nyújt a 
tagállamokból származó adatok 
összehangolt gyűjtéséhez és az adatbázis 
működtetéséhez.

Or. en

Módosítás 358
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok megoszthatnak 
bizalmas információkat – ideértve a 
RAPEX-en keresztül megosztott 
információkat – azon harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a Bizottság és a 

A Bizottság és a tagállamok megoszthatnak 
bizalmas információkat – ideértve a 
RAPEX-en keresztül megosztott 
információkat – azon harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a Bizottság és a 
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tagállam vagy a tagállamok egy csoportja a 
kölcsönösségen alapuló kétoldalú vagy 
többoldalú titoktartási megállapodásokat 
kötött.

tagállam vagy a tagállamok egy csoportja a 
kölcsönösségen alapuló kétoldalú vagy 
többoldalú titoktartási megállapodásokat 
kötött. Amennyiben az adatmegosztás 
személyes adatokat érint, alkalmazni kell 
a 95/46/EK irányelvet.

Or. de

Módosítás 359
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok megoszthatnak 
bizalmas információkat – ideértve a 
RAPEX-en keresztül megosztott 
információkat – azon harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a Bizottság és a 
tagállam vagy a tagállamok egy csoportja a 
kölcsönösségen alapuló kétoldalú vagy 
többoldalú titoktartási megállapodásokat 
kötött.

A Bizottság és a tagállamok megoszthatnak 
bizalmas információkat – ideértve a 
RAPEX-en keresztül megosztott 
információkat – azon harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a Bizottság és a 
tagállam vagy a tagállamok egy csoportja a 
kölcsönösségen alapuló kétoldalú vagy 
többoldalú titoktartási megállapodásokat 
kötött. Az ilyen megállapodásoknak az 
Unióban hatályos rendelkezéseknek 
megfelelő bizalmassági rendelkezéseket, 
valamint a 95/46/EK irányelv 25. 
cikkében és a 45/2001/EK rendelet 9. 
cikkében előírtaknak megfelelően a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
külön rendelkezéseket kell tartalmazniuk.

Or. en

Módosítás 360
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok 
megoszthatnak bizalmas információkat –
ideértve a RAPEX-en keresztül megosztott 
információkat – azon harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a Bizottság és a 
tagállam vagy a tagállamok egy csoportja
a kölcsönösségen alapuló kétoldalú vagy 
többoldalú titoktartási megállapodásokat 
kötött.

A Bizottság a tagállamokkal együtt 
megoszthat bizalmas információkat –
ideértve a RAPEX-en keresztül megosztott 
információkat – azon harmadik országok 
vagy nemzetközi szervezetek szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a Bizottság és a 
tagállamok a kölcsönösségen alapuló 
kétoldalú vagy többoldalú titoktartási 
megállapodásokat kötött.

Or. es

Indokolás

RAPEX-en keresztül az összes tagállamra vonatkozó információkat – a bizalmas 
információkat is beleértve – osztanak meg, ezért e megállapodásokba valamennyi tagállamot 
be kell vonni. Ezáltal elkerülhető lenne az, hogy ha egy tagállam egy adott harmadik 
országgal nem kíván megállapodást kötni, egy másik tagállam azonban igen, ez utóbbi 
rendelkezésére bocsásson minden olyan információt, amelyet az előbbitől nem kapott meg. 
Valamennyi információcserére a Bizottság közvetítésével kerül sor.

Módosítás 361
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A piacfelügyeleti hatóságok – egy 
másik tagállam piacfelügyeleti hatóságától 
kapott kellően indokolt kérésre –
rendelkezésre bocsátanak minden 
releváns információt vagy dokumentációt, 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végeznek, 
továbbá azokról vagy bármely végrehajtott 
nyomon követési tevékenységről jelentést 
küldenek a kérelmező hatóságnak.

(2) A piacfelügyeleti hatóságok – egy 
másik tagállam piacfelügyeleti hatóságától 
kapott kellően indokolt kérésre – megfelelő 
mértékben segítséget nyújtanak a 
kérelmező hatóságnak.

Or. en



AM\1002709HU.doc 173/191 PE516.934v02-00

HU

Módosítás 362
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A piacfelügyeleti hatóságok – egy 
másik tagállam piacfelügyeleti hatóságától 
kapott kellően indokolt kérésre –
rendelkezésre bocsátanak minden 
releváns információt vagy dokumentációt, 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végeznek,
továbbá azokról vagy bármely végrehajtott 
nyomon követési tevékenységről jelentést 
küldenek a kérelmező hatóságnak.

(2) A piacfelügyeleti hatóságok – egy 
másik tagállam piacfelügyeleti hatóságától, 
az egyéb lehetőségek kimerítését követően
kapott kellően indokolt kérésre – elvégzi a 
szükségesnek ítélt vizsgálatokat, továbbá 
bármely végrehajtott nyomon követési 
tevékenységről jelentést küldenek a 
kérelmező hatóságnak.

Or. es

Indokolás

Ez a rendelkezés túl szigorú.. A kölcsönös segítségnyújtás általában a RAPEX közvetítésével 
valósul meg. Egyes esetekben azonban szükségessé válhat a fent említett segítségnyújtás, de 
előtte javasolt az egyéb lehetőségek kimerítése.

Módosítás 363
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 
információcsere és szakmai támogatás 
céljából együttműködhetnek harmadik
országok illetékes hatóságaival, ezzel 
támogatva és megkönnyítve az uniós 
információcsere-rendszerekhez való 
hozzáférést, beleértve a 19. cikk (4) 
bekezdése szerinti RAPEX-rendszert, 
valamint előmozdítva a 
megfelelőségértékeléssel és 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységeket.

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 
információcsere és szakmai támogatás 
céljából együttműködhetnek harmadik 
országok illetékes hatóságaival, ezzel 
támogatva és megkönnyítve az uniós 
információcsere-rendszerekhez való 
hozzáférést, kivéve a 19. cikk (4) 
bekezdése szerinti RAPEX-rendszert, 
valamint előmozdítva a 
megfelelőségértékeléssel és 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységeket.
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Or. es

Indokolás

Az egyes tagállamok, annak ellenére, hogy azokból a kritériumokból indulnak ki, amelyek 
alapján a Bizottság engedélyezi egy harmadik ország számára a RAPEX-hez való hozzáférést, 
eltérően értelmezhetik e szempontokat. Mivel valamennyi ország bizalmas adatait érintő, nagy 
körültekintést igénylő kérdésről van szó, jó volna, ha a hozzáférést a Bizottság engedélyezné, 
a RAPEX kizárásával. Vagy esetleg úgy kell módosítani a két cikk szövegét, hogy tiszteletben 
tartsák a tagállamokra vonatkozó bizalmas információkat a RAPEX-ben.

Módosítás 364
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az információcsere 
során személyes adatok cseréjére is sor 
kerül, alkalmazni kell a 95/46/EK 
irányelvet.

Or. de

Módosítás 365
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az EMSF felkérhet szakértőket és más 
harmadik feleket, hogy vegyenek részt az 
üléseken vagy írásban tegyenek 
észrevételeket.

(5) Az EMSF felkérhet szakértőket és más 
harmadik feleket, hogy vegyenek részt az 
üléseken vagy írásban tegyenek 
észrevételeket. Az éves piacfelügyeleti 
programról konzultálni lehet az iparág 
érdekeit képviselő szervezetekkel, a kis- és 
középvállalkozásokkal, a fogyasztókkal, a 
laboratóriumokkal és az uniós szintű 
megfelelőségértékelő szervezetekkel.
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Or. en

Módosítás 366
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közös piacfelügyelet és közös vizsgálati 
projektek szervezése;

c) közös piacfelügyelet és közös vizsgálati 
projektek szervezésének elősegítése;

Or. es

Indokolás

A fórum célja, hogy megkönnyítse a piacfelügyelet és a képzési programok, valamint a 
tájékoztató kampányok szervezését.

Módosítás 367
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) képzési programok szervezése és 
nemzeti tisztviselők cseréje;

e) képzési programok szervezésének és 
nemzeti tisztviselők cseréjének elősegítése;

Or. es

Indokolás

A fórum célja, hogy megkönnyítse a piacfelügyelet és a képzési programok, valamint a 
tájékoztató kampányok szervezését.

Módosítás 368
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztató kampányokat és közös 
látogatási programokat szervez;

g) tájékoztató kampányok és közös 
látogatási programok szervezése, ideértve 
a határellenőrzéseket is;

Or. en

Módosítás 369
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztató kampányok és közös 
látogatási programok szervezése;

g) tájékoztató kampányok és közös 
látogatási programok szervezésének 
elősegítése;

Or. es

Indokolás

A fórum célja, hogy megkönnyítse a piacfelügyelet és a képzési programok, valamint a 
tájékoztató kampányok szervezését.

Módosítás 370
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) hozzájárulás az e rendelet hatékony és 
egységes végrehajtásának biztosítását célzó 
útmutató kidolgozásához, kellő mértékben 
figyelembe véve az üzleti szereplők, 
különösen a kis- és középvállalkozások, 
valamint egyéb érdekelt felek érdekeit;

j) hozzájárulás az e rendelet hatékony és 
egységes végrehajtásának biztosítását célzó 
útmutató kidolgozásához, kellő mértékben 
figyelembe véve a fogyasztók, valamint 
egyéb érdekelt felek érdekeit;

Or. de
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Módosítás 371
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) hozzájárulás az e rendelet hatékony és 
egységes végrehajtásának biztosítását célzó 
útmutató kidolgozásához, kellő mértékben 
figyelembe véve az üzleti szereplők, 
különösen a kis- és középvállalkozások, 
valamint egyéb érdekelt felek érdekeit;

j) hozzájárulás az e rendelet hatékony és 
egységes végrehajtásának biztosítását célzó 
útmutató kidolgozásához, kellő mértékben 
figyelembe véve a fogyasztók védelmét, az 
üzleti szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások, valamint egyéb 
érdekelt felek érdekeit;

Or. es

Indokolás

A vállalkozások érdekei nem befolyásolhatják e rendelet hatékony és egységes alkalmazását, 
és tekintettel erre kellő figyelmet kell fordítani a fogyasztóvédelemre is.

Módosítás 372
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a Bizottság kérésére tanácsadás és 
támogatás nyújtása a Bizottság részére az e 
rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
bármely kérdés értékeléséhez;

k) a Bizottság, a tagállamok és az Európai 
Parlament kérésére tanácsadás és 
támogatás nyújtása a Bizottság részére az e 
rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
bármely kérdés értékeléséhez;

Or. de

Módosítás 373
Pablo Arias Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) hozzájárulás a laboratóriumok európai 
hálózatának létrehozásához a 
termékbiztonság terén.

Or. es

Indokolás

A javaslat értelmében az európai piacfelügyeleti fórum hozzájárulna az uniós laboratóriumok 
hálózatának létrehozásához (lásd a 28. cikket).

Módosítás 374
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – l b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lb) egyedi és rendszeres piacfelügyeleti 
kampányok szervezése az online terjesztett 
termékek vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 375
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – l c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lc) a vámhatóságok megfelelő 
bevonásának és a velük való 
együttműködés biztosítása;

Or. en



AM\1002709HU.doc 179/191 PE516.934v02-00

HU

Módosítás 376
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – l d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ld) hozzájárulás a piacfelügyelettel 
kapcsolatos tagállami közigazgatási és 
végrehajtási gyakorlatok ésszerűsítéséhez.

Or. en

Módosítás 377
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Az uniós referencialaboratóriumok
(1) Egy meghatározott termék vagy a 
termékek egy meghatározott kategóriája 
vagy csoportja, vagy a termékek egy 
meghatározott kategóriájával vagy 
csoportjával kapcsolatos különleges 
kockázatok tekintetében a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján kijelölheti 
a (2) bekezdésben megállapított 
kritériumoknak megfelelő európai uniós 
referencialaboratóriumokat.
(2) Minden uniós 
referencialaboratóriumnak meg kell 
felelnie az alábbi kritériumoknak:
a) rendelkezzen megfelelően képesített 
személyzettel, amely megfelelően képzett a 
saját kompetenciaterületén használt 
analitikai eljárások tekintetében, valamint 
megfelelő tudással bír a szabványok és 
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gyakorlatok terén;
b) rendelkezzen a számára kijelölt 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
berendezésekkel és referenciaanyagokkal;
c) pártatlanul és függetlenül, a közérdeket 
szem előtt tartva járjon el;
d) biztosítsa, hogy személyzete tiszteletben 
tartja az egyes témakörök, eredmények 
vagy közlések bizalmas jellegét.
(3) Kijelölt hatáskörében az uniós 
referencialaboratóriumok adott esetben az 
alábbi feladatokat látják el:
a) a piacfelügyeleti tevékenységekhez és 
vizsgálatokhoz kapcsolódó 
termékvizsgálatok végrehajtása;
b) hozzájárulás a tagállamok hatóságai, a 
gazdasági szereplők és a 
megfelelőségértékelő szervezetek közötti 
viták rendezéséhez;
c) független szakmai és tudományos 
vélemény adása a Bizottság és a 
tagállamok számára;
d) új analitikai technikák és módszerek 
kifejlesztése;
e) az információk terjesztés és képzések 
biztosítása.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja egyértelműen az uniós referencialaboratóriumok kijelölését. Már 
számos tagállamban működnek ilyen feladatokat ellátó egységek, és azokat olyan kollégák is 
használhatják, akiknek saját tagállamukban nincs ilyenhez hozzáférésük. A javasolt feladatok, 
azaz a „vitarendezéshez való hozzájárulás” és a „független szakmai és tudományos vélemény 
adása”, egy harmadik tagállamban már létező szerv kijelölésével is könnyedén elláthatók.

Módosítás 378
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Az uniós referencialaboratóriumok
(1) Egy meghatározott termék vagy a 
termékek egy meghatározott kategóriája 
vagy csoportja, vagy a termékek egy 
meghatározott kategóriájával vagy 
csoportjával kapcsolatos különleges 
kockázatok tekintetében a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján kijelölheti 
a (2) bekezdésben megállapított 
kritériumoknak megfelelő európai uniós 
referencialaboratóriumokat.
(2) Minden uniós 
referencialaboratóriumnak meg kell 
felelnie az alábbi kritériumoknak:
a) rendelkezzen megfelelően képesített 
személyzettel, amely megfelelően képzett a 
saját kompetenciaterületén használt 
analitikai eljárások tekintetében, valamint 
megfelelő tudással bír a szabványok és 
gyakorlatok terén;
b) rendelkezzen a számára kijelölt 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
berendezésekkel és referenciaanyagokkal;
c) pártatlanul és függetlenül, a közérdeket 
szem előtt tartva járjon el;
d) biztosítsa, hogy személyzete tiszteletben 
tartja az egyes témakörök, eredmények 
vagy közlések bizalmas jellegét.
(3) Kijelölt hatáskörében az uniós 
referencialaboratóriumok adott esetben az 
alábbi feladatokat látják el:
a) a piacfelügyeleti tevékenységekhez és 
vizsgálatokhoz kapcsolódó 
termékvizsgálatok végrehajtása;
b) hozzájárulás a tagállamok hatóságai, a 
gazdasági szereplők és a 
megfelelőségértékelő szervezetek közötti 
viták rendezéséhez;
c) független szakmai és tudományos 
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vélemény adása a Bizottság és a 
tagállamok számára;
d) új analitikai technikák és módszerek 
kifejlesztése;
e) az információk terjesztés és képzések 
biztosítása.

Or. es

Indokolás

Nem szükséges referencialaboratóriumokat kijelölni, mivel ez kérdéseket vetne fel 
függetlenségükkel, finanszírozásukkal és pártatlansággal kapcsolatban. Minden irányelvhez 
kapcsolódóan vannak már bejelentett szervek, az egyes termékkategóriákra szakosodott 
laboratóriumok, amelyek rendszeresen találkoznak, hogy megállapítsák az egységes uniós 
alkalmazási követelményeket, és képesek a vitás kérdések rendezésére is. Az új 
laboratóriumok kijelölése az e szervezetekkel való párhuzamos munkavégzést eredményezné. 
Ami a finanszírozást illeti, a nem kifizetődő vizsgálatok az új referencialaboratóriumok 
esetében is terhet jelentenének. Felmerül a kérdés, ki fedezné az ezzel járó költségeket. A nem 
harmonizált termékek esetében érdemesebb több laboratóriummal együttműködni, a közös 
szempontok megállapítása érdekében. A 27. cikk új m) pontja arra irányul, hogy megteremtse 
az európai laboratóriumi hálózat létrehozásához szükséges alapokat, amelynek célja, hogy
termékbiztonság terén az összes piacfelügyeleti hatóság tudtával megteremtse a tagállamok 
analitikai erőforrásai közötti együttműködés és koordináció alapjait. Ez által rendszerbe 
foglalják az összes uniós laboratórium által kínált analitikai erőforrásokat, ismertté válnak az 
egyes termékekkel kapcsolatban alkalmazott vizsgálati módszerek és szavatolják az uniós 
szinten szükséges analitikai kapacitást, ami hozzájárul a termékminőség és -biztonság 
javításához.

Módosítás 379
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden uniós 
referencialaboratóriumnak meg kell 
felelnie az alábbi kritériumoknak:

(2) Minden uniós 
referencialaboratóriumnak függetlennek 
kell lennie és meg kell felelnie az alábbi 
kritériumoknak:

Or. en
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Módosítás 380
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a Bizottság akkreditálja és ellenőrzi;

Or. de

Módosítás 381
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kereskedelmi érdekek és az 
összeférhetetlenség szempontjából 
biztosítani kell az uniós 
referencialaboratóriumok függetlenségét 
a 765/2008/EK rendelet II. fejezetében a 
nemzeti akkreditációs testületek
vonatkozásában megállapított eljárás 
keretében.

Or. en

Módosítás 382
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megállapított szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.
Nemzetközi szintű jogsértés esetén e 
szankciók közé tartozik többek között az 
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adott gazdasági szereplőre vonatkozó 
közigazgatási pénzbírság is, amelynek 
mértéke az előző üzleti év teljes éves 
árbevételének legfeljebb 10%-a.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás módosítja az előadó 62. módosítását, valamint tisztázza, hogy súlyos 
szankciókat alkalmaznak a rendelet szándékos megsértése esetén. Az általános felső határ az 
uniós trösztellenes jogszabályokban elfogadott határhoz hasonló mértékű.

Módosítás 383
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetében. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

törölve

Or. es

Indokolás

A javaslat összecseng a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelettel, azzal, hogy a 
kérdést a tagállamok kompetenciájába utalja.

Módosítás 384
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetében. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg ellentmond az előző bekezdésnek, mivel (ahogy az előző 
bekezdésben meghatározzák) egyértelműen a tagállamok állapítják meg a megfelelő 
szankciókat.

Módosítás 385
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetében. A szankciók
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

A hatóságok a szankciók
megállapításakor figyelembe veszik a 
belső piacon a nem megfelelő termékkel 
szerzett jövedelmet, az Unióban hasonló 
vagy összehasonlítható termékeket 
értékesítő más piaci szereplőknek okozott 
gazdasági károkat, a meg nem felelés 
súlyosságát és ismétlődését, valamint a 
terméket forgalomba hozó gazdasági 
szereplő szándékosságát.

Or. en

Módosítás 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetében. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

Az első albekezdésben említett szankciók 
mértékét az érintett termékeknek a 
jogsértés által érintett legutolsó évben 
elért értékesítési értéke arányában,
valamint a jogsértés súlyosságától, 
időtartamától és szándékosságától 
függően kell megállapítani. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők. 
Mindenesetre a bírságok nem haladhatják 
meg a vállalkozás által az előző pénzügyi 
évben elért teljes forgalom 10%-át.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg az uniós versenyszabályok megsértése esetén kivetett bírságokra vonatkozó 
feltételeken alapszik. Noha a bírságoknak elrettentő hatással kell bírniuk, a vállalkozások 
üzletből való kizárásának elkerülése érdekében helyénvaló meghatározni egy, az előző 
pénzügyi év teljes forgalmának 10%-ában megállapított felső határt.

Módosítás 387
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a
vállalkozások méretét, különösen a kis- és
középvállalkozások esetében. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a
jogsértés súlyosságát és az ebből szerzett 
jogtalan jövedelem összegét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
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valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

Or. en

Módosítás 388
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások esetében. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a jogszabályi előírásokat, 
valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

Az első albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a
jogsértés súlyosságát, a vállalkozások 
méretét, különösen a kkv-k esetében,
valamint az ellátási láncban betöltött 
szerepüket, különös tekintettel a gazdasági 
szereplőnek az előállítási eljárásban 
ténylegesen betöltött szerepére és a termék 
biztonságosságának befolyásolására 
irányuló képességére. A szankciók 
fokozhatók, ha a forgalomba hozatalért 
felelős gazdasági szereplő korábban már 
hasonló módon megsértette a jogszabályi 
előírásokat, valamint súlyos jogsértés 
esetén büntetőjogi szankciók is kivethetők.

Or. it

Módosítás 389
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazás időpontját követő legkésőbb 
[öt] éven belül a Bizottság értékeli e 
rendelet alkalmazását, amelyről jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz. A jelentésben értékelni kell, 
hogy teljesültek-e a rendelet célkitűzései, 
különös tekintettel a termékbiztonsági 

Az alkalmazás időpontját követő legkésőbb 
[öt] éven belül a Bizottság értékeli e 
rendelet alkalmazását, amelyről jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz. A jelentésben értékelni kell, 
hogy teljesültek-e a rendelet célkitűzései, 
különös tekintettel a termékbiztonsági 
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szabályok és az uniós harmonizációs 
jogszabályok eredményesebb és 
hatékonyabb végrehajtására, a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködés javítására, az Európai 
Unióba belépő termékek ellenőrzésének 
szigorítására, valamint az emberek 
általános biztonságának hatékonyabb 
védelmére, a munkahelyi egészségre és 
biztonságra, a fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra.

szabályok és az uniós harmonizációs 
jogszabályok eredményesebb és 
hatékonyabb végrehajtására, a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködés javítására, az Európai 
Unióba belépő termékek ellenőrzésének 
szigorítására, valamint az emberek 
általános biztonságának hatékonyabb 
védelmére, a munkahelyi egészségre és 
biztonságra, a fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra. A piacfelügyeleti 
hatóságok által végzett vizsgálat 
kiegészítéseként független harmadik 
szervek által végzett vizsgálatokat is, 
valamint különösen harmadik ellenőrző 
szervek által reprezentatív mennyiségű 
terméken végzett mintavételt is elő kell 
írni.

Or. de

Módosítás 390
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet 
alkalmazását, és értékelő jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben értékelni kell, hogy teljesültek-
e a rendelet célkitűzései, különös 
tekintettel a termékbiztonsági szabályok és 
az uniós harmonizációs jogszabályok 
eredményesebb és hatékonyabb 
végrehajtására, a piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködés javítására, az 
Európai Unióba belépő termékek 
ellenőrzésének szigorítására, valamint az 
emberek általános biztonságának 

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet 
alkalmazását, és értékelő jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben értékelni kell, hogy teljesültek-
e a rendelet célkitűzései, különös 
tekintettel a termékbiztonsági szabályok és 
az uniós harmonizációs jogszabályok 
eredményesebb és hatékonyabb 
végrehajtására, a piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködés javítására, az 
Európai Unióba belépő termékek 
ellenőrzésének szigorítására, valamint az 
emberek általános biztonságának 
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hatékonyabb védelmére, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, a 
fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra.

hatékonyabb védelmére, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, a 
fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra. Ezenfelül a jelentés 
új és innovatív, piacalapú megoldásokat 
tár fel, amelyek hatékonyan kiegészíthetik 
a piacfelügyeleti hatóságok által végzett 
piacfelügyeleti tevékenységeket, továbbá 
többek között kiterjed a harmadik fél által 
alkalmazott kötelező ellenőrzési 
rendszerek, valamint a vizsgált termékek 
harmadik fél általi kötelező begyűjtése és 
mintavétele jelentette lehetőségek 
feltárására is.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja, hogy megemlítse a harmadik fél által alkalmazott kötelező ellenőrzési 
rendszereket, valamint az érintett termékek harmadik fél általi kötelező begyűjtését és 
mintavételét. A hatékonysággal kapcsolatos fő szempont annak biztosítása, hogy a harmadik 
fél által végzett ellenőrzés a termékek reprezentatív mintáin alapuljon.

Módosítás 391
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet 
alkalmazását, és értékelő jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben értékelni kell, hogy teljesültek-
e a rendelet célkitűzései, különös 
tekintettel a termékbiztonsági szabályok és 
az uniós harmonizációs jogszabályok 
eredményesebb és hatékonyabb 

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet 
alkalmazását, és értékelő jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben értékelni kell, hogy teljesültek-
e a rendelet célkitűzései, különös 
tekintettel a termékbiztonsági szabályok és 
az uniós harmonizációs jogszabályok 
eredményesebb és hatékonyabb
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végrehajtására, a piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködés javítására, az 
Európai Unióba belépő termékek 
ellenőrzésének szigorítására, valamint az 
emberek általános biztonságának 
hatékonyabb védelmére, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, a 
fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra.

végrehajtására, a piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködés javítására, az 
Európai Unióba belépő termékek 
ellenőrzésének szigorítására, valamint az 
emberek általános biztonságának 
hatékonyabb védelmére, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, a 
fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, az 
energiahatékonyságra, a közbiztonságra 
és egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra. Ezenfelül a jelentés 
új és innovatív, piacalapú megoldásokat 
tár fel, amelyek hatékonyan kiegészíthetik 
a piacfelügyeleti hatóságok által végzett 
piacfelügyeleti tevékenységeket, továbbá 
többek között kiterjed a harmadik fél által 
alkalmazott kötelező ellenőrzési 
rendszerek, valamint a vizsgált termékek 
harmadik fél általi kötelező begyűjtése és 
mintavétele jelentette lehetőségek 
feltárására is.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja, hogy megemlítse a harmadik fél által alkalmazott kötelező ellenőrzési 
rendszereket, valamint az érintett termékek harmadik fél általi kötelező begyűjtését és 
mintavételét. A hatékonysággal kapcsolatos fő szempont annak biztosítása, hogy a harmadik 
fél által végzett ellenőrzés a termékek reprezentatív mintáin alapuljon.

Módosítás 392
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – t q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) a 2009/48/EK irányelv 39., 40., 42–45. 
cikke;

q) a 2009/48/EK irányelv 40., 42–45. 
cikke;

Or. en
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