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Módosítás 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
szolgáltatásokra. Ugyanakkor a fogyasztók 
egészségének és biztonságának szavatolása 
érdekében a fogyasztók számára a nekik 
nyújtott szolgáltatás összefüggésében 
szállított vagy forgalmazott termékek 
tekintetében alkalmazni kell, beleértve 
azokat a termékeket is, amelyeknek a 
fogyasztók közvetlenül ki vannak téve egy 
szolgáltatás nyújtása során. Nem tartoznak 
e rendelet hatálya alá a fogyasztók által 
közlekedésre és utazásra használt, a 
szolgáltatást nyújtó által működtetett 
berendezések, mivel azokat a nyújtott 
szolgáltatás biztonságával összefüggésben 
kell kezelni.

(6) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
szolgáltatásokra. Ugyanakkor a fogyasztók 
egészségének és biztonságának szavatolása 
érdekében a fogyasztók számára a nekik 
nyújtott szolgáltatás összefüggésében 
szállított vagy forgalmazott termékek 
tekintetében alkalmazni kell, beleértve 
azokat a termékeket is, amelyeknek a 
fogyasztók közvetlenül ki vannak téve egy 
szolgáltatás nyújtása során.

Or. it

Módosítás 77
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az adott termékeket vagy 
termékkategóriákat szabályozó 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabályok kidolgozása ellenére 
gyakorlatilag lehetetlen minden létező 
vagy később kifejlesztésre kerülő 
fogyasztási cikkre kiterjedő uniós 
jogszabályt alkotni. Ezért a hiányosságok 
pótlása és a más módon nem biztosított 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 

(7) Az adott termékeket vagy 
termékkategóriákat szabályozó 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabályok kidolgozása ellenére 
gyakorlatilag lehetetlen minden létező 
vagy később kifejlesztésre kerülő 
fogyasztási cikkre kiterjedő uniós 
jogszabályt alkotni. Ezért a hiányosságok 
pótlása érdekében továbbra is szükség van 
egy horizontális jellegű jogszabályi keretre, 
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továbbra is szükség van egy horizontális 
jellegű jogszabályi keretre, különös 
tekintettel a fogyasztók egészségének és 
biztonságának magas szintű, az EUMSZ 
114. és 169. cikke szerinti védelmére.

különös tekintettel a fogyasztók 
egészségének és biztonságának magas 
szintű, az EUMSZ 114. és 169. cikke 
szerinti védelmére.

Or. en

Módosítás 78
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fogyasztási cikkek tekintetében a rendelet 
különböző részeinek alkalmazási körét 
világosan el kell határolni az 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabályoktól. Míg az általános 
termékbiztonsági követelmény és az ahhoz 
kapcsolódó rendelkezések minden 
fogyasztási cikkre vonatkoznak, a 
gazdasági szereplők kötelezettségei nem 
alkalmazandók azokban az esetekben, 
amikor uniós harmonizációs jogszabályok 
– például a kozmetikai termékekkel, 
játékokkal, elektromos készülékekkel és 
építőipari termékekkel kapcsolatos uniós 
jogszabályok – egyenértékű 
kötelezettségeket írnak elő.

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fogyasztási cikkek tekintetében a rendelet 
alkalmazási körét világosan el kell 
határolni az ágazatspecifikus uniós 
harmonizációs jogszabályoktól. A 
rendeletet ezért az uniós harmonizációs 
jogszabályok – például a kozmetikai 
termékekkel, játékokkal, elektromos 
készülékekkel és építőipari termékekkel 
kapcsolatos uniós jogszabályok – hatálya 
alá tartozó termékekre nem kell 
alkalmazni.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 2., 5. és 6. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az átfedések és az ismétlések elkerülése érdekében a rendelet nem alkalmazandó a 
harmonizált termékekre, mivel az I. fejezet fő elemei már harmonizációs jogszabályok hatálya
alá tartoznak. A harmonizált és a nem harmonizált fogyasztási cikkekre vonatkozó 
jogszabályok egyértelmű megkülönböztetése egyszerűsítené a termékekre vonatkozó 
szabályoknak való, gazdasági szereplők általi megfelelést, valamint e szabályok 
piacfelügyeleti hatóságok általi végrehajtását.
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Módosítás 79
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E rendelet alkalmazási köre nem 
korlátozható a fogyasztási cikkek egyetlen 
értékesítési módszerére sem, így a 
távértékesítés is a hatálya alá tartozik.

(10) E rendelet alkalmazási köre nem 
korlátozható a fogyasztási cikkek egyetlen 
értékesítési módszerére sem, így a 
távértékesítés – mint az online 
elektronikus kereskedelmi platformokon 
történő értékesítés – is a hatálya alá 
tartozik.

Or. es

Indokolás

A javaslatból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a rendelet az online értékesítésre is kiterjed. 
Jóllehet a (10) preambulumbekezdés szerint e rendelet alkalmazási köre nem korlátozható a 
fogyasztási cikkek egyetlen értékesítési módszerére sem, az általános termékbiztonságról 
szóló irányelv (7) preambulumbekezdése konkrétan megemlíti a távértékesítést és az 
elektronikus kereskedelmet, ezek azonban kimaradtak a jelenlegi javaslatból.

Módosítás 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az online kereskedelem 
vonatkozásában fokozottabb figyelmet kell 
fordítani azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a piacfelügyeleti hatóságok az 
interneten értékesített veszélyes termékek 
elleni intézkedések végrehajtásakor 
szembesülnek. Ez különösen fontos, mivel 
a harmadik országokból az interneten 
vásárolt, az európai szabványoknak nem 
megfelelő termékek mennyisége 
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növekszik, és ez veszélyezteti a fogyasztók 
egészségét és biztonságát. E kihívások 
kezelése érdekében megfelelő ellenőrzési 
formákra és módozatokra van szükség az 
importált áruk vonatkozásában. Különös 
módszereket kell kifejleszteni a 
vámhatóságok számára, és ösztönözni kell 
a vámhatóságok és a bűnüldöző 
hatóságok közötti fokozott 
együttműködést. Fokozni és 
szabványosítani kell az interneten vásárolt 
termékek vámellenőrzését és 
piacfelügyeletét.

Or. de

Módosítás 81
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet vonatkozik továbbá azokra 
a fogyasztási cikkekre, amelyek ugyan nem 
élelmiszerek, de hasonlítanak az 
élelmiszerekre és könnyen 
összetéveszthetők azokkal, így egyes 
fogyasztók, különösen a gyermekek, a 
szájukba vehetik, szopogathatják vagy 
lenyelhetik őket, aminek nyomán például 
fulladás, mérgezés, illetve az 
emésztőrendszer perforációja vagy
elzáródása következhet be. Az ilyen, 
élelmiszerekre hasonlító termékeket eddig 
a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók 
egészségét vagy biztonságát veszélyeztető 
termékekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. 
június 25-i 87/357/EGK tanácsi irányelv 
szabályozta, amelyet hatályon kívül kell 
helyezni.

(12) E rendelet vonatkozik továbbá azokra 
a fogyasztási cikkekre, amelyek ugyan nem 
élelmiszerek, de hasonlítanak az 
élelmiszerekre és a fogyasztók –különösen 
a kisgyermekek – könnyen 
összetéveszthetik azokkal, így a szájukba 
vehetik, szopogathatják vagy lenyelhetik e 
fogyasztási cikkeket, ami halált vagy
sérülést okozhat. Az ilyen, élelmiszerekre 
hasonlító termékeket eddig a másnak 
látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét 
vagy biztonságát veszélyeztető termékekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1987. június 25-i 
87/357/EGK tanácsi irányelv szabályozta, 
amelyet hatályon kívül kell helyezni.

Or. en
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Módosítás 82
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Azon termékek esetében nem 
valószínű a fogyasztók általi használat, 
amelyeket –ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között –szakemberek általi kizárólagos 
felhasználásra szántak, és akként 
címkéztek és mutattak be.

Or. en

Módosítás 83
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) E rendeletnek összhangban kell 
lennie a kozmetikai összetevőkre és a 
kozmetikai termékekre vonatkozó 
forgalmazási tilalommal, különösen az 
állatkísérletek tekintetében.

Or. en

Módosítás 84
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A termékek biztonságát valamennyi 
fontos szempont – különösen az érintett 
termékek sajátosságai és kiszerelése, 
valamint a termékeket valószínűleg 
használó fogyasztói csoportok (különös 
tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni.

(13) A termékek biztonságát valamennyi 
fontos szempont – különösen az érintett 
termékek sajátosságai és kiszerelése, 
valamint a termékeket – ésszerű megítélés 
alapján előreláthatónak tekinthető 
körülmények között – valószínűleg 
használó fogyasztói csoportok (különös 
tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni. A kiszolgáltatott fogyasztókkal 
kapcsolatos kockázatok értékelésekor a 
gyártónak a termék biztonsági 
tájékoztatójában külön figyelmet kell 
fordítania az ilyen fogyasztók általi 
felhasználás eseteire, valamint a 
családtagokra, a szolgáltatókra vagy a 
munkáltatókra háruló felelősségekre, 
illetve felügyeleti vagy képzési 
kötelezettségekre.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 6. (1) bekezdésének d) pontja tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A kiszolgáltatott fogyasztó fogalma a felelősség rendes körülményein kívül eső helyzetek 
széles körét fedi le. A kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatos kockázatokat ezért annak 
alapján kell értékelni, hogy e fogyasztók ésszerű megítélés alapján előreláthatónak tekinthető 
körülmények között milyen valószínűséggel fogják használni a terméket.

Módosítás 85
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A termékek biztonságát valamennyi 
fontos szempont – különösen az érintett 

(13) A termékek biztonságát valamennyi 
fontos szempont – különösen az érintett 
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termékek sajátosságai és kiszerelése, 
valamint a termékeket valószínűleg 
használó fogyasztói csoportok (különös 
tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni.

termékek sajátosságai, összetétele és 
kiszerelése, valamint a termékeket 
valószínűleg használó fogyasztói csoportok 
(különös tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni.

Or. it

Indokolás

A termék összetétele az egyik legfontosabb tényező a termék biztonságosságának értékelése 
szempontjából.

Módosítás 86
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A termékek biztonságát valamennyi 
fontos szempont – különösen az érintett 
termékek sajátosságai és kiszerelése, 
valamint a termékeket valószínűleg 
használó fogyasztói csoportok (különös 
tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni.

(13) A termékek biztonságát valamennyi 
fontos szempont – különösen az érintett 
termékek sajátosságai, eredetisége és 
kiszerelése, valamint a termékeket 
valószínűleg használó fogyasztói csoportok 
(különös tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni.

Or. fr

Indokolás

Az eredetiség a fogyasztók biztonságának záloga, hozzájárul a termék származásának és 
megfelelőségének a garantálásához, következésképpen a termékbiztonság-értékelési 
szempontok szerves részét kell képeznie.
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Módosítás 87
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Azokat a termékeket, amelyek olyan 
uniós harmonizációs jogszabályok hatálya 
alá tartoznak, amelyek nem határoznak 
meg alapvető követelményeket, de 
amelyek értelmében az ilyen termékek 
használatára vonatkozó egészségi és 
biztonsági szempontokat figyelembe kell 
venni, az általános biztonsági 
követelményeknek megfelelőnek kell 
tekinteni, feltéve hogy megfelelnek az 
említett jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 88
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) E rendeletnek figyelembe kell 
vennie azokat a gyermekek számára vonzó 
termékeket, amelyek kialakítása 
egyértelműen játékra emlékeztet, és bár 
nem játékok, valószínűleg különösen 
vonzóak a gyermekek számára.

Or. en

Indokolás

Bármely termek vonzó lehet a gyermekek számára, egyszerűen azért, mert a gyermekek 
gyakran érdekesnek találják a felnőttek által használt tárgyakat. Így nehéz megítélni, hogy 
egy adott termék vonzó-e a gyermekek számára. Ezért csak abban az esetben kell konkrét 
óvintézkedés vagy figyelmeztetés feltüntetését mérlegelnie a gyártónak, ha a termék 
megjelenése egyértelműen játékra emlékeztet.
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Módosítás 89
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A termékbiztonság magában 
foglalja a személyes adatok védelmét és az 
azzal összefüggő szempontokat (például a 
beépített adatvédelmet) is.

Or. de

Módosítás 90
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kifejezetten gyermekeknek szánt 
termékek esetében értékelni kell, hogy 
milyen szintű kockázatot képviselnek, és 
megfelelő intézkedéseket kell tenni a 
kockázat mérséklése érdekében.

Or. en

Módosítás 91
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az egymást átfedő biztonsági 
követelmények és az egyéb uniós 
jogszabályokkal való ütközések elkerülése 

(14) Az egymást átfedő biztonsági 
követelmények és az egyéb uniós 
jogszabályokkal való ütközések elkerülése 
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érdekében a személyek egészségét és 
biztonságát szavatolni kívánó 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabályoknak megfelelő termékek a 
jelen javasolt rendelet értelmében 
biztonságosnak vélelmezendők.

érdekében a személyek egészségét és 
biztonságát szavatolni kívánó 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartozó
termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya 
alól.

Or. en

(Lásd e képviselő által az 5. és a 6. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az átfedések és az ismétlések elkerülése érdekében a rendelet nem alkalmazandó a 
harmonizált termékekre, mivel az I. fejezet fő elemei már harmonizációs jogszabályok hatálya 
alá tartoznak. A harmonizált és a nem harmonizált fogyasztási cikkekre vonatkozó 
jogszabályok egyértelmű megkülönböztetése egyszerűsítené a termékekre vonatkozó 
szabályoknak való, gazdasági szereplők általi megfelelést, valamint e szabályok 
piacfelügyeleti hatóságok általi végrehajtását.

Módosítás 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A forgalmazónak biztosítania kell, 
hogy a gyártó és az importőr eleget tett 
kötelezettségeinek, azaz ellenőriznie kell, 
hogy a terméken vagy annak 
csomagolásán feltüntette-e a termék 
nevét, a modell nevét, a márkanevet vagy 
a gyártó és az importőr elérhetőségi címét, 
valamint terméken a gyártó tételszámát, a 
sorozatszámot vagy a termék 
azonosítására szolgáló más elemet. A 
forgalmazónak nem kell minden egyes 
terméket egyenként ellenőriznie, kivéve,
ha úgy ítéli meg, hogy a gyártó vagy az 
importőr nem teljesítette a rá vonatkozó 
követelményeket.

Or. en
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Módosítás 93
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A forgalmazónak biztosítania kell, 
hogy a gyártó és az importőr eleget tett 
kötelezettségeinek, azaz ellenőriznie kell, 
hogy a terméken vagy annak 
csomagolásán feltüntette-e a termék 
nevét, a modell nevét, a márkanevet vagy 
a gyártó és az importőr elérhetőségi címét, 
valamint terméken a gyártó tételszámát, a 
sorozatszámot vagy a termék 
azonosítására szolgáló más elemet. A 
forgalmazónak nem kell minden egyes 
terméket egyenként ellenőriznie, kivéve, 
ha úgy ítéli meg, hogy a gyártó vagy az 
importőr nem teljesítette a rá vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 94
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A forgalmazónak biztosítania kell, 
hogy a gyártó és az importőr eleget tett 
kötelezettségeinek, azaz ellenőriznie kell, 
hogy a terméken vagy annak 
csomagolásán feltüntette-e a termék 
nevét, a modell nevét, a márkanevet vagy 
a gyártó és az importőr elérhetőségi címét, 
valamint terméken a gyártó tételszámát, a 
sorozatszámot vagy a termék 
azonosítására szolgáló más elemet.



PE516.922v03-00 14/168 AM\1003186HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a forgalmazó nem ellenőrizheti ezen elemek megbízhatóságát, 
csak a meglétüket.

Módosítás 95
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A forgalmazónak biztosítania kell, 
hogy a gyártó és az importőr eleget tett 
kötelezettségeinek, azaz – amennyiben 
objektíven nem lehetetlen vagy nem jelent 
túl nagy terhet – ellenőriznie kell, hogy 
feltüntette-e a terméken vagy annak 
csomagolásán a gyártó és az importőr 
nevét, márkanevét vagy elérhetőségi 
címét, valamint a gyártó tételszámát, 
sorozatszámát vagy a termék 
azonosítására szolgáló más elemet. A 
forgalmazónak nem kell minden egyes 
terméket egyenként ellenőriznie, kivéve, 
ha úgy ítéli meg, hogy a gyártó vagy az 
importőr nem teljesítette a rá vonatkozó 
követelményeket.

Or. it

Módosítás 96
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A forgalmazónak biztosítania kell, 
hogy a gyártó és az importőr eleget tett 
kötelezettségeinek, azaz – amennyiben 
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objektíven nem lehetetlen vagy nem jelent 
túl nagy terhet – ellenőriznie kell, hogy 
feltüntette-e a terméken vagy annak 
csomagolásán a gyártó és az importőr 
nevét, márkanevét vagy elérhetőségi 
címét, valamint a gyártó tételszámát, 
sorozatszámát vagy a termék 
azonosítására szolgáló más elemet. A 
forgalmazónak nem kell minden egyes 
terméket egyenként ellenőriznie, kivéve, 
ha úgy ítéli meg, hogy a gyártó vagy az 
importőr nem teljesítette a rá vonatkozó 
követelményeket.

Or. it

Módosítás 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A termékek azonosíthatóságának és 
nyomon követhetőségének a teljes 
értékesítési láncban való biztosítása 
elősegíti a gazdasági szereplők 
azonosítását és a nem biztonságos 
termékek elleni megfelelő kiigazító 
intézkedések meghozatalát (például célzott 
visszahívások). Ily módon a termékek 
azonosíthatósága és nyomon követhetősége 
révén a fogyasztók és a gazdasági 
szereplők pontos tájékoztatást kapnak a 
nem biztonságos termékekről, amivel 
javítható a piacba vetett bizalom és 
elkerülhetők a kereskedelem szükségtelen 
zavarai. Ezért a termékeken fel kell tüntetni 
azokat az információkat, amelyek lehetővé 
teszik az azonosításukat, illetve a gyártó és 
adott esetben az importőr azonosítását. A 
gyártóknak emellett termékeikre vonatkozó 
műszaki dokumentációt kell készíteniük; 
ennek érdekében a legmegfelelőbb és 
legköltséghatékonyabb lehetőséggel 

(20) A fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében elengedhetetlen, 
hogy az európai egységes piacon 
rendelkezésre bocsátott minden termék 
biztonságos legyen. A termékek 
azonosíthatóságának és nyomon
követhetőségének, valamint származásuk 
feltüntetésének a teljes értékesítési láncban 
való biztosítása elősegíti a gazdasági 
szereplők azonosítását és a nem 
biztonságos termékek elleni megfelelő 
kiigazító intézkedések meghozatalát 
(például célzott visszahívások). Ily módon 
a termékek azonosíthatósága és nyomon 
követhetősége révén a fogyasztók és a 
gazdasági szereplők pontos tájékoztatást 
kapnak a nem biztonságos termékekről, 
amivel javítható a piacba vetett bizalom és 
elkerülhetők a kereskedelem szükségtelen 
zavarai. Ezért a termékeken fel kell tüntetni 
azokat az információkat, amelyek lehetővé 
teszik az azonosításukat, illetve a gyártó és 
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(például elektronikus módszerrel) élhetnek. 
Ezen túlmenően a gazdasági szereplőknek 
tudniuk kell azonosítani azokat a 
szereplőket, akik nekik szállítottak, illetve 
akiknek ők maguk szállítottak egy-egy 
terméket. A személyes adatok e rendelet 
céljaira történő feldolgozása tekintetében 
alkalmazni kell a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

adott esetben az importőr azonosítását. A 
gyártóknak emellett termékeikre vonatkozó 
műszaki dokumentációt kell készíteniük; 
ennek érdekében a legmegfelelőbb 
lehetőséggel (például elektronikus 
módszerrel) élhetnek. Az egységes piacon 
a veszélyes termékekkel kapcsolatos 
tudatosság határokon átnyúló növelése 
érdekében ezzel összefüggésben a 
Bizottságnak a szükséges titkosság 
biztosítása mellett nyilvános 
termékbiztonsági adatbázist kell 
létrehoznia. A Bizottságnak valamennyi 
fontos információt elérhetővé kell tennie a 
fogyasztóvédelmi szervezetek, egyéb 
szakértők és a nemzeti hatóságok 
számára. Ezen túlmenően a gazdasági 
szereplőknek tudniuk kell azonosítani 
azokat a szereplőket, akik nekik 
szállítottak, illetve akiknek ők maguk 
szállítottak egy-egy terméket. A személyes 
adatok e rendelet céljaira történő 
feldolgozása tekintetében alkalmazni kell a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet.

Or. de

Módosítás 98
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A termékek azonosíthatóságának és 
nyomon követhetőségének a teljes 
értékesítési láncban való biztosítása 
elősegíti a gazdasági szereplők 
azonosítását és a nem biztonságos 
termékek elleni megfelelő kiigazító 
intézkedések meghozatalát (például célzott 

(20) A termékek azonosíthatóságának és 
nyomon követhetőségének a teljes 
értékesítési láncban való biztosítása 
elősegíti a gazdasági szereplők 
azonosítását és a nem biztonságos 
termékek elleni megfelelő kiigazító 
intézkedések meghozatalát (például célzott 
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visszahívások). Ily módon a termékek 
azonosíthatósága és nyomon követhetősége 
révén a fogyasztók és a gazdasági 
szereplők pontos tájékoztatást kapnak a 
nem biztonságos termékekről, amivel 
javítható a piacba vetett bizalom és 
elkerülhetők a kereskedelem szükségtelen 
zavarai. Ezért a termékeken fel kell tüntetni 
azokat az információkat, amelyek lehetővé 
teszik az azonosításukat, illetve a gyártó és
adott esetben az importőr azonosítását. A 
gyártóknak emellett termékeikre vonatkozó 
műszaki dokumentációt kell készíteniük; 
ennek érdekében a legmegfelelőbb és 
legköltséghatékonyabb lehetőséggel 
(például elektronikus módszerrel) élhetnek. 
Ezen túlmenően a gazdasági szereplőknek 
tudniuk kell azonosítani azokat a 
szereplőket, akik nekik szállítottak, illetve 
akiknek ők maguk szállítottak egy-egy 
terméket. A személyes adatok e rendelet 
céljaira történő feldolgozása tekintetében 
alkalmazni kell a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

visszahívások). Ily módon a termékek 
azonosíthatósága és nyomon követhetősége 
révén a fogyasztók és a gazdasági 
szereplők pontos tájékoztatást kapnak a 
nem biztonságos termékekről, amivel 
javítható a piacba vetett bizalom és 
elkerülhetők a kereskedelem szükségtelen 
zavarai. Ezért a termékeken fel kell tüntetni 
azokat az információkat, amelyek lehetővé 
teszik az azonosításukat, illetve a gyártó,
vagy adott esetben az importőr 
azonosítását. A gyártóknak emellett 
termékeikre vonatkozó műszaki 
dokumentációt kell készíteniük; ennek 
érdekében a legmegfelelőbb és 
legköltséghatékonyabb lehetőséggel 
(például elektronikus módszerrel) élhetnek. 
Ezen túlmenően a gazdasági szereplőknek 
tudniuk kell azonosítani azokat a 
szereplőket, akik nekik szállítottak, illetve 
akiknek ők maguk szállítottak egy-egy 
terméket. A személyes adatok e rendelet 
céljaira történő feldolgozása tekintetében 
alkalmazni kell a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

Or. en

(Lásd e képviselő által az 8. és 10. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Ha az Unión kívüli gyártó nevét és címét kötelezően fel kell tüntetni a behozott terméken, ezek 
az információk ismertté válnak az importőr versenytársai és ügyfelei számára, aminek 
következtében az utóbbiak a jövőben e konkrét importőr megkerülésével közvetlenül az Unión 
kívüli gyártótól szerezhetik be a terméket. Ez elijesztheti a kkv-kat a behozataltól és a verseny 
jelentős mértékű torzulását okozná. Ezért javasolt, hogy ezeket az információkat a műszaki 
dokumentáció tartalmazza.

Módosítás 99
Markus Pieper, Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos 
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket. A származási ország 
feltüntetése segít a termék tényleges 
gyártási helyének megállapításában 
azokban az esetekben, amikor a gyártóval 
nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a 
megadott cím nem egyezik meg a 
tényleges gyártási hellyel. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

törölve

Or. de

Indokolás

A nyomonkövethetőség szempontjából a származás feltüntetése felesleges és aránytalan. A 
fogyasztó számára nem hoz nyereségtöbbletet, mivel a gyártó nevét és címét fel kell tüntetni.

Módosítás 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos 
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket. A származási ország 
feltüntetése segít a termék tényleges 
gyártási helyének megállapításában 

törölve
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azokban az esetekben, amikor a gyártóval 
nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a 
megadott cím nem egyezik meg a 
tényleges gyártási hellyel. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 7. cikk tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A fogyasztási cikkek származásának feltüntetésére vonatkozó követelménnyel nem foglalkozik 
a hatásvizsgálat, és e követelményt az új jogalkotási keret sem tartalmazza. Nem javítaná a 
fogyasztók biztonságát és a termékek nyomon követhetőségét, amelyeket a harmonizált 
jogszabályokban és a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendeletben más 
eszközökkel már biztosítanak. E követelmény ezenkívül félrevezetné az összetett világszintű 
értékesítési láncból származó termékek fogyasztóit. E követelmény végrehajtása végül 
költséges lenne a gazdasági szereplők és a hatóságok számára.

Módosítás 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos 
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket. A származási ország 
feltüntetése segít a termék tényleges 
gyártási helyének megállapításában 
azokban az esetekben, amikor a gyártóval 
nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a 
megadott cím nem egyezik meg a 
tényleges gyártási hellyel. Az ilyen 

törölve
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információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

Or. de

Indokolás

A származás kötelező feltüntetése nem fogja növelni a termékbiztonságot. A gyártó címét és az 
azonosító számot jelenleg is fel kell tüntetni a termékeken, ezek biztosítják a 
nyomonkövethetőséget. A termékbiztonságnak a vámkódex rendelkezéseivel való 
összekapcsolása jelentős költség- és időráfordítást okoz az érintett vállalkozások számára.

Módosítás 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos 
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket. A származási ország 
feltüntetése segít a termék tényleges 
gyártási helyének megállapításában 
azokban az esetekben, amikor a gyártóval 
nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a 
megadott cím nem egyezik meg a 
tényleges gyártási hellyel. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

törölve
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Or. de

Módosítás 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket. A származási ország 
feltüntetése segít a termék tényleges 
gyártási helyének megállapításában 
azokban az esetekben, amikor a gyártóval 
nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a 
megadott cím nem egyezik meg a 
tényleges gyártási hellyel. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

(21) Nagyon fontos és szükséges a 
termékek nyomonkövethetőségének 
biztosítása azok teljes életciklusa alatt, 
valamint a származási országot és a 
felelős gyártót feltüntető címkék 
alkalmazása. Az adott intézkedések 
ugyanakkor nem járhatnak aránytalanul 
magas adminisztrációs terhekkel. A 
származás jelzése kiegészíti a gyártó 
nevével és címével kapcsolatos alapvető 
nyomonkövethetőségi követelményeket. A 
származási ország feltüntetése segít a 
termék tényleges gyártási helyének 
megállapításában azokban az esetekben, 
amikor a gyártóval nem lehet kapcsolatba 
lépni, vagy a megadott cím nem egyezik 
meg a tényleges gyártási hellyel. A 
származás feltüntetése ugyanakkor 
segíthet abban, hogy tájékoztassák a 
fogyasztókat a termék fenntarthatóságáról 
a társadalmi és környezeti normák 
vonatkozásában, valamint az általános 
biztonságosságról és minőségről. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival. A Bizottságnak ezért 
aktívabb szerepet kell vállalnia az európai 
piacfelügyeleti hatóságok, a 
vámhatóságok, valamint a tagállamok és 
harmadik országok más illetékes 
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hatóságai tevékenységének 
összehangolását illetően.

Or. de

Módosítás 104
Gino Trematerra

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A származás jelzése kiegészíti a gyártó 
nevével és címével kapcsolatos alapvető 
nyomonkövethetőségi követelményeket. A 
származási ország feltüntetése segít a termék 
tényleges gyártási helyének 
megállapításában azokban az esetekben, 
amikor a gyártóval nem lehet kapcsolatba 
lépni, vagy a megadott cím nem egyezik 
meg a tényleges gyártási hellyel. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik a 
két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos 
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket. A származási ország 
feltüntetése segít a termék tényleges 
gyártási helyének megállapításában 
azokban az esetekben, amikor a gyártóval 
nem lehet kapcsolatba lépni, vagy a 
megadott cím nem egyezik meg a 
tényleges gyártási hellyel. A beszerzés és 
az anyagfeldolgozás modern 
kereskedelmi folyamatai esetében a 
késztermék származási országának 
feltüntetése nem nyújt elegendő és 
valósághű tájékoztatás a fogyasztó 
számára a termék tényleges eredetéről. A 
termékeket alkotó összetevők származási 
országának feltüntetése biztosítja a 
fogyasztó számára a tudatos vásárláshoz 
fűződő jog gyakorlását. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé 
teszik a két- vagy többoldalú 
termékbiztonsági együttműködés 
keretében történő kapcsolatfelvételt a 
származási országok hatóságaival.

Or. it
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Módosítás 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A termékek származásának 
feltüntetése az egyetlen eszköz annak 
biztosítására, hogy a fogyasztók pontos 
tájékoztatást kapjanak a termék tényleges 
származási helyéről.
Csupán a gyártó nevének a gazdasági 
szereplők kötelezettségeinek megfelelően 
történő feltüntetése nem feltétlenül teszi 
lehetővé a gyártás helyének 
megállapítását és fennáll a fogyasztók 
megtévesztésének veszélye.
A származásra vonatkozó információkat 
ezért egyértelműen és jól látható helyen 
kell feltüntetni, megkönnyítve ezáltal, 
hogy a fogyasztók tudatosabb döntéseket 
hozhassanak a vásárlás során, ugyanis a 
rendelkezésükre álló szélesebb körű 
információ révén további értékelési 
szempontokat vehetnek figyelembe a 
termelési lánc, valamint a magas szintű 
minőségi, társadalmi és környezetvédelmi 
normák vonatkozásában.

Or. it

Módosítás 106
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az e rendeletben foglaltakat elősegítő 
európai szabványok igénylésével, illetve az 
azokkal szembeni hivatalos kifogásokkal 
kapcsolatos eljárásokat ebben a 

(24) Az e rendeletben foglaltakat elősegítő 
európai szabványok igénylésével, illetve az 
azokkal szembeni hivatalos kifogásokkal 
kapcsolatos eljárásokat ebben a 



PE516.922v03-00 24/168 AM\1003186HU.doc

HU

rendeletben kell meghatározni, és össze 
kell hangolni az 1025/2012/EU rendelettel. 
Az európai szabványokkal kapcsolatos 
kérdések általános összhangjának 
biztosítása céljából az európai szabványok 
iránti felkéréseket vagy az európai 
szabványokkal szembeni kifogásokat – a 
fogyasztási cikkek biztonságosságával 
foglalkozó tagállami szakértőkkel folytatott 
megfelelő konzultációkat követően – az 
ezzel a rendelettel létrehozott bizottság elé 
kell terjeszteni.

rendeletben kell meghatározni, és össze 
kell hangolni az 1025/2012/EU rendelettel. 
Az európai szabványokkal kapcsolatos 
kérdések általános összhangjának 
biztosítása céljából az európai szabványok 
iránti felkéréseket vagy az európai 
szabványokkal szembeni kifogásokat – a 
fogyasztási cikkek biztonságosságával 
foglalkozó tagállami szakértőkkel és a 
vonatkozó érdekelt felekkel folytatott 
megfelelő konzultációkat követően – az 
ezzel a rendelettel létrehozott bizottság elé 
kell terjeszteni.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 16. cikk (1) bekezdése tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A Bizottságnak – adott esetben – figyelembe kell vennie az érdekelt felek véleményét az új 
európai biztonsági szabványok meghatározásakor annak biztosítása érdekében, hogy e 
szabványok relevánsak, arányosak és hatékonyak legyenek.

Módosítás 107
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni a veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos, a piacfelügyeleti hatóságok 
tájékoztatásának kötelezettsége alóli 
mentesség tekintetében, az adathordozó-
típus és annak a terméken való, a 
nyomonkövetési rendszer céljaira történő 
elhelyezése tekintetében, az európai 
szabványügyi szervezeteknek címzett 
szabványosítási felkérések tekintetében,
valamint az európai szabványokkal 
szembeni hivatalos kifogásokkal 

(27) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni a veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos, a piacfelügyeleti hatóságok 
tájékoztatásának kötelezettsége alóli 
mentesség tekintetében, az adathordozó-
típus és annak a terméken való, a 
nyomonkövetési rendszer céljaira történő 
elhelyezése tekintetében, valamint az 
európai szabványokkal szembeni hivatalos 
kifogásokkal kapcsolatos döntések 
tekintetében. E hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
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kapcsolatos döntések tekintetében. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kell gyakorolni.

vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban kell gyakorolni.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 16. cikk (1) bekezdése tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó, a 4. cikknek megfelelő új európai biztonsági szabványokra 
úgy kell tekinteni, mint amelyek az alap-jogiaktust nem alapvető rendelkezésekkel egészítik ki 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban. Figyelembe véve a 4. cikk alapvetően általános 
jellegét, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy 
kifogást emelhessenek a Bizottság által új szabványokra vonatkozóan adott megbízatások 
ellen, illetve visszavonhassák azokat. Ezért az ilyen felhatalmazást felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal helyénvaló elfogadni.

Módosítás 108
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók egészségének és 
biztonságának magas szintű védelme 
érdekében a jogi aktusoknak az EUMSZ 
290. cikkével összhangban történő 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni azon termékek 
tekintetében, amelyeknél a gyártó és az 
importőr nevét és címét a termékhez 
kapcsolódó alacsony kockázati szint miatt 
magán a terméken nem szükséges 
feltüntetni, továbbá a potenciálisan súlyos 
egészségi vagy biztonsági kockázatot 
jelentő termékek azonosítása és nyomon 
követhetősége tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

törölve
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munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és kidolgozásakor 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

A termékek és a gazdasági szereplők azonosítása, valamint a termékek nyomon követhetősége 
alapvető fontosságú. A forgalomba hozott termékek biztonságosságának garantálása
érdekében elengedhetetlen az egyes szereplők szerepeinek és kötelezettségeinek egyértelmű 
azonosítása és meghatározása.

Módosítás 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók egészségének és 
biztonságának magas szintű védelme 
érdekében a jogi aktusoknak az EUMSZ 
290. cikkével összhangban történő 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni azon termékek 
tekintetében, amelyeknél a gyártó és az 
importőr nevét és címét a termékhez 
kapcsolódó alacsony kockázati szint miatt 
magán a terméken nem szükséges 
feltüntetni, továbbá a potenciálisan súlyos 
egészségi vagy biztonsági kockázatot 
jelentő termékek azonosítása és nyomon 
követhetősége tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

törölve
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előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. it

Módosítás 110
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók egészségének és 
biztonságának magas szintű védelme 
érdekében a jogi aktusoknak az EUMSZ 
290. cikkével összhangban történő 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni azon termékek 
tekintetében, amelyeknél a gyártó és az 
importőr nevét és címét a termékhez 
kapcsolódó alacsony kockázati szint miatt 
magán a terméken nem szükséges 
feltüntetni, továbbá a potenciálisan súlyos 
egészségi vagy biztonsági kockázatot 
jelentő termékek azonosítása és nyomon 
követhetősége tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(29) A fogyasztók egészségének és 
biztonságának magas szintű védelme 
érdekében a jogi aktusoknak az EUMSZ 
290. cikkével összhangban történő 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra kell ruházni azon termékek 
tekintetében, amelyeknél a gyártó és az 
importőr nevét és címét a termékhez 
kapcsolódó alacsony kockázati szint miatt 
magán a terméken nem szükséges 
feltüntetni, továbbá a potenciálisan súlyos 
egészségi vagy biztonsági kockázatot 
jelentő termékek azonosítása és nyomon 
követhetősége tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten is, különösen a fogyasztóvédelmi 
szervezetek bevonásával – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Or. de
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Módosítás 111
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és célkitűzések

Or. en

Módosítás 112
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza az uniós 
piacon forgalomba hozott vagy 
forgalmazott fogyasztási cikkek 
biztonságosságára vonatkozó szabályokat.

E rendelet célja a belső piac megfelelő 
működésének biztosítása magas szintű 
egészségvédelem, biztonság és 
fogyasztóvédelem fenntartása mellett.
Ez a rendelet meghatározza az uniós 
piacon forgalomba hozott vagy 
forgalmazott fogyasztási cikkek 
biztonságosságára vonatkozó szabályokat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelműen meghatározza a rendelet célkitűzését, szorosan összekapcsolva 
az EUMSZ 114. cikkével.

Módosítás 113
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet meghatározza az uniós 
piacon forgalomba hozott vagy 
forgalmazott fogyasztási cikkek 
biztonságosságára vonatkozó szabályokat.

Ez a rendelet meghatározza az uniós 
piacon forgalomba hozott vagy 
forgalmazott fogyasztási cikkek 
biztonságosságára vonatkozó szabályokat, 
alapvető célja pedig a forgalomban lévő 
termékek biztonságosságának szavatolása 
a fogyasztók számára.

Or. es

Módosítás 114
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között valószínűleg fogyasztók fogják 
használni, még ha nem is fogyasztóknak 
szánták őket;

b) ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között valószínűleg fogyasztók fogják 
használni, még ha nem is fogyasztóknak 
szánták őket; azon termékek esetében nem 
valószínű a fogyasztók általi használat, 
amelyeket –ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között –szakemberek általi kizárólagos 
felhasználásra szántak, és akként 
címkéztek és mutattak be;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás segítene biztosítani azon professzionális termékek azon gyártói számára a 
szükséges jogbiztonságot, amelyek a biztonsági tájékoztatóban és a használati útmutatóban 
jelezték, hogy e termékeket szakmai felhasználók általi, meghatározott körülmények között 
történő felhasználásra szánták (például képzett felnőttek által munkáltatójuk felügyelete 
mellett történő felhasználásra). Például ide tartozhatnak az olyan professzionális vagy 
telepítő eszközök, amelyeket nem szándékoztak kiskereskedelmi barkácsüzletekben 
értékesíteni, vagy amelyek ilyen módon történő értékesítése csak abban az esetben 
megengedett, ha a gyártó a terméket különleges kiszerelésben hozza forgalomba.
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Módosítás 115
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között valószínűleg fogyasztók fogják 
használni, még ha nem is fogyasztóknak 
szánták őket;

b) ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között valószínűleg fogyasztók fogják 
használni, még ha a forgalomba 
hozatalkor nem is fogyasztóknak szánták 
őket;

Or. de

Indokolás

Különösen a német fordítást érinti: egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy a 2. cikk (1) 
bekezdése b) pontjának célja csupán az, hogy az ésszerű megítélés alapján előreláthatónak 
tekinthető körülmények között valószínűleg fogyasztók által is használt termékek a rendelet 
hatálya alá tartozzanak. Nem cél a termékek fogyasztók általi szakszerűtlen alkalmazásának e 
helyen történő szabályozása.

Módosítás 116
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fogyasztók valamely nekik nyújtott 
szolgáltatás keretében ki vannak téve e 
termékeknek.

c) a termékeket szolgáltatás keretében 
biztosítják a fogyasztóknak, függetlenül 
attól, hogy a terméket maga a fogyasztó 
használja-e.

Or. en

Módosítás 117
Lara Comi
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet nem vonatkozik a 
felhasználás előtt megjavítandó vagy 
újrafeldolgozandó termékekre, amennyiben 
azokat ilyen termékként forgalmazzák.

(2) E rendelet nem vonatkozik a 
felhasználás előtt megjavítandó vagy 
újrafeldolgozandó termékekre, amennyiben 
azokat ilyen termékként forgalmazzák, és 
azokra a használt termékekre sem, 
amelyeket elsőként e rendelet 
hatálybalépése előtt hoztak forgalomba.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy a jogszabály a használt termékekre nézve visszamenőleges hatállyal 
bírjon.

Módosítás 118
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
és állatgyógyászati készítmények;

a) humán vagy állatgyógyászati
felhasználásra szánt gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök;

Or. en

Módosítás 119
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) rendeltetésszerűen élelmiszerekkel törölve
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kapcsolatba kerülő anyagok és tárgyak, 
amennyiben az azokhoz kapcsolódó 
kockázatok az 1935/2004/EK rendelet 
vagy más, élelmiszerekre vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá tartoznak;

Or. fr

Indokolás

Mivel ezek a termékek a harmonizációs rendelet (1935/2004/EK) hatálya alá tartoznak, 
logikusabb lenne, ha – az emberi egészség és biztonság védelmét szolgáló különleges 
harmonizált követelmények hatálya alá tartozó más termékekhez hasonlóan – a 2. cikk (4) 
bekezdése vonatkozna rájuk. Emellett e termékeknek a rendelet hatálya alóli teljes körű 
kizárása azzal járna, hogy a gazdasági szereplők mentesülnének a – különösen a származásra 
vonatkozó – tájékoztatási kötelezettségük alól.

Módosítás 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/EGK irányelv, az aktív beültethető 
orvostechnikai eszközökről szóló 
90/385/EGK irányelv, valamint az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 
szóló 98/79/EK irányelv szerinti 
orvostechnikai eszközök;

Or. de

Indokolás

Az eddig még érvényes irányelvekre való hivatkozásokat a jelenleg tárgyalás alatt álló és még 
elfogadásra váró, az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz, valamint az in vitro diagnosztikai eszközökről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz kell igazítani.
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Módosítás 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a 2011. március 9-i 305/2011/EU 
rendelet szerinti építési termékek;

Or. de

Indokolás

Az építési termékeket mint olyanokat a megfelelő rendeletek tartalmazzák, újbóli 
szabályozásukra semmi szükség.

Módosítás 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztók által közlekedésre és 
utazásra használt, a szolgáltatást nyújtó 
által működtetett berendezések a 
fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás 
keretében;

törölve

Or. it

Módosítás 123
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a 305/20011/EU rendelet szerinti 
építési termékek.
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Or. en

Módosítás 124
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet II–IV. fejezete nem 
vonatkozik azokra a termékekre, amelyek 
az emberi egészség és biztonság védelmét 
szolgáló, uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán 
meghatározott követelmények hatálya alá 
tartoznak.

(4) E rendelet nem vonatkozik azokra a 
termékekre, amelyek az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy azok 
nyomán meghatározott követelmények 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

(Lásd e képviselő által az 5. és 6. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az átfedések és az ismétlések elkerülése érdekében a rendelet nem alkalmazandó a 
harmonizált termékekre, mivel az I. fejezet fő elemei már harmonizációs jogszabályok hatálya 
alá tartoznak. A harmonizált és a nem harmonizált fogyasztási cikkekre vonatkozó 
jogszabályok egyértelmű megkülönböztetése egyszerűsítené a termékekre vonatkozó 
szabályoknak való, gazdasági szereplők általi megfelelést, valamint e szabályok 
piacfelügyeleti hatóságok általi végrehajtását.

Módosítás 125
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4)E rendelet II–IV. fejezete nem 
vonatkozik azokra a termékekre, amelyek 
az emberi egészség és biztonság védelmét 
szolgáló, uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán
meghatározott követelmények hatálya alá 

(4) E rendelet II–IV. fejezete nem 
vonatkozik azokra a termékekre, amelyek 
az emberi egészség és biztonság védelmét 
szolgáló, uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy meghatározott 
követelmények hatálya alá tartoznak, vagy 
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tartoznak. amelyek olyan jogszabályok hatálya alá 
tartoznak, amelyek meghatározzák az 
ilyen termékekre vonatkozó 
követelményeket vagy biztosítják e 
követelmények meghatározásukhoz 
szükséges eszközöket, és amelyek célja a 
személyek egészségnek és biztonságának 
védelme.

Or. en

Módosítás 126
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet II–IV. fejezete nem 
vonatkozik azokra a termékekre, amelyek 
az emberi egészség és biztonság védelmét 
szolgáló, uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán 
meghatározott követelmények hatálya alá 
tartoznak.

(4) E rendelet nem vonatkozik azokra a 
termékekre, amelyek az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy azok 
nyomán meghatározott követelmények 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

A rendelet egyik célkitűzése az egyszerűsítés. Ez nem érhető el, ha az új javaslat olyan 
intézkedésekre tesz javaslatot, amelyeket a termékek biztonságosságára vonatkozóan 
pontosabb követelményeket meghatározó, hatályos harmonizációs jogszabályok már 
magukban foglalnak. Ez a bizottsági megközelítés zavarhoz vezet abban a tekintetben, hogy 
mit kell alkalmazni, és következésképpen növeli a vállalkozásokat terhelő költségeket.

Módosítás 127
Pablo Arias Echeverría

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

(4) E rendelet II–IV. fejezete nem 
vonatkozik azokra a termékekre, amelyek 
az emberi egészség és biztonság védelmét 
szolgáló, uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán 
meghatározott követelmények hatálya alá 
tartoznak.

(4) E rendelet III. fejezete nem vonatkozik 
azokra a termékekre, amelyek az emberi 
egészség és biztonság védelmét szolgáló, 
uniós harmonizációs jogszabályokban vagy 
azok nyomán meghatározott 
követelmények hatálya alá tartoznak, a II. 
fejezet pedig kiegészítő jelleggel 
vonatkozik azokra a szempontokra, 
amelyek nem tartoznak az említett 
jogszabályok hatálya alá.

Or. es

Indokolás

Mindkét javaslat összehangolása a 765/2008/EK rendelettel és a 768/2008/EK határozattal. A 
piacfelügyelet mintájára, amelyről jogalkotási aktus rendelkezik, a gazdasági szereplőkre 
vonatkozó minimális kötelezettségeket is egységes szövegben kellene összefoglalni. Ez 
megkönnyítené és gördülékenyebbé tenné a piacfelügyeleti hatóságok számára feladataik 
elvégzését. Ha egy adott termék sajátosságai miatt további pontosítás bizonyulna 
szükségesnek, az egyedi irányelvek jelenleg is folyamatban lévő felülvizsgálata során be fog 
kerülni az erre vonatkozó konkrét rendelkezés.

Módosítás 128
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „biztonságos termék”: minden olyan 
termék, amely rendes vagy ésszerűen előre 
látható használati feltételek mellett –
ideértve a használat időtartamát és adott 
esetben az üzembehelyezési, telepítési és
karbantartási előírásokat is – nem jelent 
kockázatot, vagy kizárólag a termék 
használatával összeegyeztethető, 
elfogadhatónak tekintett és a személyek 
biztonsága és egészsége magas szintű 
védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

1. „biztonságos termék”: minden olyan 
termék, amely rendes vagy ésszerűen előre 
látható használati feltételek mellett –
ideértve a használat időtartamát és adott 
esetben az üzembehelyezési, telepítési,
karbantartási, képzési és felügyeleti
előírásokat is – nem jelent kockázatot, 
vagy kizárólag a termék használatával 
összeegyeztethető, elfogadhatónak tekintett 
és a személyek biztonsága és egészsége 
magas szintű védelmének megfelelő 
legkisebb kockázatot jelenti;
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Or. en

Indokolás

A termék biztonságosságának értékelésekor kellőképpen figyelembe kell venni a 
családtagokra, a szolgáltatókra vagy a munkáltatókra háruló felelősségeket, illetve felügyeleti 
vagy képzési kötelezettségeket.

Módosítás 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „biztonságos termék”: minden olyan 
termék, amely rendes vagy ésszerűen előre 
látható használati feltételek mellett –
ideértve a használat időtartamát és adott 
esetben az üzembehelyezési, telepítési és 
karbantartási előírásokat is – nem jelent 
kockázatot, vagy kizárólag a termék 
használatával összeegyeztethető, 
elfogadhatónak tekintett és a személyek 
biztonsága és egészsége magas szintű 
védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

1. „biztonságos termék”: minden olyan 
termék, amely eredeti, és amely rendes 
vagy ésszerűen előre látható használati 
feltételek mellett – ideértve a használat 
időtartamát és adott esetben az 
üzembehelyezési, telepítési és karbantartási 
előírásokat is – nem jelent kockázatot, 
vagy kizárólag a termék használatával 
összeegyeztethető, elfogadhatónak tekintett 
és a személyek biztonsága és egészsége 
magas szintű védelmének megfelelő 
legkisebb kockázatot jelenti;

Or. de

Indokolás

A hamisított termékek jelentős biztonsági és egészségügyi kockázattal járhatnak, ezért a 
biztonságos termék meghatározásának tartalmaznia kell a termék eredetiségét is.

Módosítás 130
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „biztonságos termék”: minden olyan (1) „biztonságos termék”: minden olyan 
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termék, amely rendes vagy ésszerűen előre 
látható használati feltételek mellett –
ideértve a használat időtartamát és adott 
esetben az üzembehelyezési, telepítési és 
karbantartási előírásokat is – nem jelent 
kockázatot, vagy kizárólag a termék 
használatával összeegyeztethető, 
elfogadhatónak tekintett és a személyek 
biztonsága és egészsége magas szintű 
védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

eredeti termék, amely rendes vagy
ésszerűen előre látható használati feltételek 
mellett – ideértve a használat időtartamát 
és adott esetben az üzembehelyezési, 
telepítési és karbantartási előírásokat is –
nem jelent kockázatot, vagy kizárólag a 
termék használatával összeegyeztethető, 
elfogadhatónak tekintett és a személyek 
biztonsága és egészsége magas szintű 
védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

Or. fr

Indokolás

Az eredetiség a fogyasztók biztonságának záloga, hozzájárul a termék származásának és 
megfelelőségének a garantálásához, következésképpen a termékbiztonság-értékelési 
szempontok szerves részét kell képeznie.

Módosítás 131
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „biztonságos termék”: minden olyan 
termék, amely rendes vagy ésszerűen előre 
látható használati feltételek mellett –
ideértve a használat időtartamát és adott 
esetben az üzembehelyezési, telepítési és 
karbantartási előírásokat is – nem jelent 
kockázatot, vagy kizárólag a termék 
használatával összeegyeztethető, 
elfogadhatónak tekintett és a személyek 
biztonsága és egészsége magas szintű 
védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

1. „biztonságos termék”: minden olyan 
termék, amely megfelel az egészségre és 
biztonságra vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályoknak. Ilyen 
jogszabályok hiányában a „biztonságos 
termék” minden olyan termék, amely
rendes vagy ésszerűen előre látható 
használati feltételek mellett – ideértve a 
használat időtartamát és adott esetben az 
üzembehelyezési, telepítési és karbantartási 
előírásokat is – nem jelent kockázatot, 
vagy kizárólag a termék használatával 
összeegyeztethető, elfogadhatónak tekintett 
és a személyek biztonsága és egészsége 
magas szintű védelmének megfelelő 
legkisebb kockázatot jelenti;

Or. en
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Indokolás

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Módosítás 132
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „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 alapvető fontosságú a piacfelügyeleti hatóságok munkájához. A 
vizsgálatokat és a felügyeletet modellek segítségével végzik. Számos piaci szereplő azonban 
nem rendelkezik modellazonosítókkal, vagy megnöveli a hasonló termékek modelljeinek a 
számát, ami akadályozza a piacfelügyeleti hatóságok munkáját és azt, hogy ellenőrzéseket 
végezzenek, mivel jelentős mértékben növeli az ellenőrzésekhez szükséges erőforrások szintjét.

Módosítás 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „termékmodellek”: olyan egyedinek 
tekintett termékek, amelyek azonos vagy 
hasonló alapvető jellemzőkkel 
rendelkeznek, illetve olyan eltéréseket 
mutatnak, amelyek nem befolyásolják 
biztonsági szintjüket, kivéve ha a gyártó 
vagy az importőr ennek ellenkezőjét 
bizonyítja;

Or. en

Módosítás 134
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „veszélyes termék”: minden olyan 
termék, amely nem minősül az 1. pont 
szerinti biztonságos terméknek;

Or. en

Módosítás 135
Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. olyan egyedinek tekintett termékek, 
amelyek azonos vagy hasonló alapvető 
jellemzőkkel rendelkeznek, illetve olyan
eltéréseket mutatnak, amelyek nem 
befolyásolják biztonsági szintjüket, kivéve 
ha a gyártó vagy az importőr ennek 
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ellenkezőjét bizonyítja;

Or. it

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a forgalmazó nem tudja ellenőrizni e tényezők valódiságát, 
csupán a meglétét.

Módosítás 136
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „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

Módosítás 137
Josef Weidenholzer

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 ellenérték fejében;

2. „forgalmazás”: az uniós piacon valamely 
termék gazdasági tevékenység keretében 
történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár ellenérték fejében; ide 
tartozik a távértékesítés valamennyi 
formája is;
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Or. de

Módosítás 138
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „forgalomba hozatal”: a terméknek az 
uniós piacon első alkalommal történő 
forgalmazása;

3. „forgalomba hozatal”: a terméknek az 
uniós piacon első alkalommal történő 
forgalmazása; ide tartozik a távértékesítés 
valamennyi formája is;

Or. de

Módosítás 139
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „súlyos veszélyt jelentő termék”: 
gyors beavatkozást és nyomon követést 
igénylő, veszélyt jelentő termék, beleértve 
a nem azonnali hatásokkal járó eseteket 
is; azokat a termékeket, amelyek nem 
teljesítik a harmonizációs 
jogszabályokban meghatározott alapvető 
követelményt, és minden olyan terméket, 
amelyek nem felelnek meg a Bizottság 
által a szabványügyi szervezetnek adott 
felhatalmazásban meghatározott általános 
biztonsági követelménynek, súlyos veszélyt 
jelentő terméknek kell tekinteni;

Or. en
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Módosítás 140
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b.„termékmodell”: egyedinek tekintett 
termékek, amelyek azonos vagy hasonló 
alapvető jellemzőkkel rendelkeznek. Ezek 
adott esetben olyan eltéréseket mutatnak, 
amelyen nem befolyásolják biztonsági 
szintjüket;

Or. en

Indokolás

A vizsgálatokat és a felügyeletet modellek segítségével végzik. Számos piaci szereplő azonban 
nem rendelkezik modellazonosítókkal, vagy megnöveli a hasonló termékek modelljeinek a 
számát, ami akadályozza a piacfelügyeleti hatóságok munkáját és azt, hogy ellenőrzéseket 
végezzenek, mivel jelentős mértékben növeli az ellenőrzésekhez szükséges erőforrások szintjét.

Módosítás 141
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek forgalomba 
hozatalának feltételeit harmonizáló uniós 
jogszabály;

16. „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek forgalomba 
hozatalának feltételeit harmonizáló uniós 
jogszabály. Az ilyen jogszabály 
meghatározza azokat az alapvető 
követelményeket, amelyeknek a 
termékeknek meg kell felelniük az európai 
piacon történő forgalomba hozatal 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „kiszolgáltatott fogyasztók”: olyan 
személyek, akiknek nehézséget okoz a 
megfelelő fogyasztói információkhoz való 
hozzáférés vagy azok értelmezése, vagy 
szellemi, testi vagy lelki fogyatékosságuk, 
vagy életkoruk miatt nagyobb mértékben 
vannak kitéve biztonsági kockázatoknak, 
és ezért különleges védelmet igényelnek.

Or. en

Módosítás 143
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában egy termékről 
az alábbi esetekben vélelmezendő, hogy 
megfelel a 4. cikkben előírt általános 
biztonsági követelménynek:

E rendelet alkalmazásában egy termékről 
az alábbi esetekben vélelmezendő, hogy 
biztonságos:

Or. en

Módosítás 144
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán 

törölve
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meghatározott, az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló 
követelmények hatálya alá eső kockázatok 
tekintetében, amennyiben a termék 
megfelel e követelményeknek;

Or. en

(Lásd e képviselő által a 2. és a 6. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az átfedések és az ismétlések elkerülése érdekében a rendelet nem alkalmazandó a 
harmonizált termékekre, mivel az I. fejezet fő elemei már harmonizációs jogszabályok hatálya 
alá tartoznak. A harmonizált és a nem harmonizált fogyasztási cikkekre vonatkozó 
jogszabályok egyértelmű megkülönböztetése egyszerűsítené a termékekre vonatkozó 
szabályoknak való, gazdasági szereplők általi megfelelést, valamint e szabályok 
piacfelügyeleti hatóságok általi végrehajtását.

Módosítás 145
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán 
meghatározott, az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló 
követelmények hatálya alá eső kockázatok 
tekintetében, amennyiben a termék 
megfelel e követelményeknek;

a) a személyek egészségének és 
biztonságának védelmét szolgáló uniós 
harmonizációs jogszabályok hatálya alá 
eső kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel az ilyen uniós 
harmonizációs jogszabályok által 
meghatározott követelményeknek;

Or. en

Módosítás 146
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények 
hiányában az európai szabványok hatálya 
alá tartozó kockázatok tekintetében, 
amennyiben a termék megfelel az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hivatkozások szerinti vonatkozó európai 
szabványoknak vagy azok egyes részeinek 
a 16. és a 17. cikknek megfelelően;

b) az európai szabványok hatálya alá 
tartozó kockázatok tekintetében, 
amennyiben a termék megfelel az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hivatkozások szerinti vonatkozó európai 
szabványoknak vagy azok egyes részeinek 
a 16. és a 17. cikknek megfelelően;

Or. en

(Lásd e képviselő által a 2. és a 6. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az átfedések és az ismétlések elkerülése érdekében a rendelet nem alkalmazandó a 
harmonizált termékekre, mivel az I. fejezet fő elemei már harmonizációs jogszabályok hatálya 
alá tartoznak. A harmonizált és a nem harmonizált fogyasztási cikkekre vonatkozó 
jogszabályok egyértelmű megkülönböztetése egyszerűsítené a termékekre vonatkozó 
szabályoknak való, gazdasági szereplők általi megfelelést, valamint e szabályok 
piacfelügyeleti hatóságok általi végrehajtását.

Módosítás 147
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények hiányában 
az európai szabványok hatálya alá tartozó 
kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett hivatkozások szerinti 
vonatkozó európai szabványoknak vagy 
azok egyes részeinek a 16. és a 17. cikknek 
megfelelően;

b) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények hiányában 
az európai szabványok hatálya alá tartozó 
kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett hivatkozások szerinti 
vonatkozó európai szabványoknak vagy 
azok egyes részeinek a 16. és a 17. cikknek 
megfelelően, és amennyiben – adott 
esetben – megfelel a termék piaci 
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forgalmazása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott kiegészítő 
egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek;

Or. fr

Indokolás

Egyes esetekben a vonatkozó európai szabványoknak teljes körűen vagy részben megfelelő 
termék csak akkor tekinthető biztonságosnak, amennyiben megfelel a Szerződés alapján 
elfogadott nemzeti biztonsági követelményeknek is.

Módosítás 148
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények és a b) 
pontban említett európai szabványok
hiányában a termék piaci forgalmazása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények hatálya alá tartozó 
kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel ezeknek a nemzeti 
követelményeknek.

c) a b) pontban említett európai 
szabványokban vagy azok nyomán 
meghatározott követelmények hiányában a 
termék piaci forgalmazása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott 
egészségügyi és biztonsági követelmények 
hatálya alá tartozó kockázatok 
tekintetében, amennyiben a termék 
megfelel ezeknek a nemzeti 
követelményeknek.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 2. és a 6. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az átfedések és az ismétlések elkerülése érdekében a rendelet nem alkalmazandó a 
harmonizált termékekre, mivel az I. fejezet fő elemei már harmonizációs jogszabályok hatálya 
alá tartoznak. A harmonizált és a nem harmonizált fogyasztási cikkekre vonatkozó 
jogszabályok egyértelmű megkülönböztetése egyszerűsítené a termékekre vonatkozó 
szabályoknak való, gazdasági szereplők általi megfelelést, valamint e szabályok 
piacfelügyeleti hatóságok általi végrehajtását.
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Módosítás 149
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények és a b) 
pontban említett európai szabványok 
hiányában a termék piaci forgalmazása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények hatálya alá tartozó 
kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel ezeknek a nemzeti 
követelményeknek.

c) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények és a b) 
pontban említett európai szabványok 
hiányában a termék piaci forgalmazása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények hatálya alá tartozó 
kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel ezeknek a nemzeti 
szabályoknak, feltéve hogy azok 
összhangban vannak az uniós joggal.

Or. en

Módosítás 150
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott 
esetekhez nem besorolható terméket 
forgalomba hozó gazdasági szereplő –
kérésre – bizonyítékot szolgáltat a termék 
biztonságosságáról a piacfelügyeleti 
hatóságok és mindazon gazdasági 
szereplők számára, akikhez a termék a 
forgalmazás során eljut. E követelmény 
teljesítésének elmulasztása esetén a 
terméket visszavonják a forgalomból.

Or. en
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Indokolás

Az általános termékbiztonságról szóló irányelvben előírtakkal összhangban azon termékeknél, 
amelyek nincsenek összhangban harmonizált szabvánnyal vagy a nemzeti vagy harmonizált 
jogszabállyal, a bizonyítás terhét a gazdasági szereplőnek kell viselnie. Rendkívül fontos, 
hogy ebben a rendeletben egyértelművé tegyük ezen elv következményeit, különösen akkor, 
amikor a piacfelügyeleti hatóságok csak nagyon nehezen tudják előteremteni a forrásokat 
feladataik megfelelő ellátásához.

Módosítás 151
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosság vélelme nem mentesíti a 
piacfelügyeleti hatóságokat a 
piacfelügyeletről szóló rendeletben előírt 
intézkedések megtétele alól, ha új 
bizonyíték merül fel arra vonatkozóan,
hogy a termék megfelelősége ellenére 
veszélyt jelent.

Or. es

Módosítás 152
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Egy termék biztonságosságának 
értékelésénél minden esetben kellően 
figyelembe kell venni az elővigyázatosság 
elvét.

Or. es
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Módosítás 153
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha nem léteznek uniós harmonizációs 
jogszabályok, sem európai szabványok, 
sem a termék piaci rendelkezésre 
bocsátása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott 
egészségügyi és biztonsági követelmények 
az 5. cikk a), b) és c) pontjában leírtak 
szerint, a következő szempontokat kell 
figyelembe venni egy termék 
biztonságosságának értékelésekor:

törölve

a) a termék jellemzői, ideértve összetételét, 
csomagolását és a rá vonatkozó 
összeszerelési, valamint – adott esetben –
telepítési és karbantartási utasítást;
b) a termék más termékekre gyakorolt 
hatása, amennyiben ésszerűen előre 
látható, hogy más termékekkel együtt 
használják;
c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen 
egyéb megjelölés vagy tájékoztatás;
d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók;
e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék ugyan nem 
élelmiszer, de hasonlít az élelmiszerekre 
és könnyen összetéveszthető azokkal 
formája, szaga, színe, megjelenése, 
csomagolása, címkézése, terjedelme, 
mérete vagy bármely más jellemzője miatt.
A nagyobb biztonságosság 
megvalósíthatóságának lehetősége vagy 
egyéb, kisebb kockázatot jelentő termékek 
rendelkezésre állása nem elégséges ok 
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arra, hogy a termék nem biztonságosnak 
minősüljön.

Or. en

(2001/95/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése)

Indokolás

A fogyasztási cikkek biztonsági követelményeknek való megfelelésének értékelését szolgáló 
jelenlegi rendszert (amely nagyon jól működik) fenn kell tartani. Az olyan új elemeket, 
amelyek megzavarhatják a gazdasági szereplőket és a végrehajtásért felelős hatóságokat, a 
jogbiztonság megteremtése érdekében önkéntes alapon kellene bevezetni. E célból a 6. cikk 
(1) és (2) bekezdésének sorrendjét fel kell cserélni, és az új (2) bekezdésben a „kell” szó 
helyett a „lehet” szót kell használni.

Módosítás 154
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Európai szabványok vagy a termék 
piaci forgalmazási szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott, az 5. cikk 
b) és c) pontjában említett egészségügyi és 
biztonsági követelmények hiányában, egy 
terméknek az általános biztonsági 
követelménynek való megfelelését 
különösen a következő elemek –
amennyiben azok léteznek –
figyelembevételével értékelik:
a) az 5. cikk b) pontjában említettektől 
eltérő megfelelő európai szabványokat 
átvevő, önkéntesen alkalmazandó nemzeti 
szabványok;
b) az abban a tagállamban megállapított 
szabványok, amelyben a terméket 
forgalomba hozzák;
c) a termékbiztonság értékeléséről szóló 
iránymutatásokat megállapító bizottsági 
ajánlások;
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d) az érintett ágazatban hatályos szakmai 
termékbiztonsági szabályzatok;
e) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban.

Or. en

(Lásd a 2001/95/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdését, valamint e képviselő által a 6. cikk 
(1) és (2) bekezdése, a 2. cikk és az 5. cikk tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

A fogyasztási cikkek biztonsági követelményeknek való megfelelésének értékelését szolgáló 
jelenlegi rendszert (amely nagyon jól működik) fenn kell tartani. Az olyan új elemeket, 
amelyek megzavarhatják a gazdasági szereplőket és a végrehajtásért felelős hatóságokat, a 
jogbiztonság megteremtése érdekében önkéntes alapon kellene bevezetni. E célból a 6. cikk 
(1) és (2) bekezdésének sorrendjét fel kell cserélni, és az új (2) bekezdésben a „kell” szó 
helyett a „lehet” szót kell használni.

Módosítás 155
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem léteznek uniós harmonizációs 
jogszabályok, sem európai szabványok, 
sem a termék piaci rendelkezésre bocsátása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények az 5. cikk a), b) és c) 
pontjában leírtak szerint, a következő 
szempontokat kell figyelembe venni egy 
termék biztonságosságának értékelésekor:

Ha nem léteznek uniós harmonizációs 
jogszabályok, sem európai szabványok, 
sem a termék piaci rendelkezésre bocsátása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények az 5. cikk a), b) és c) 
pontjában leírtak szerint, a termék piaci 
rendelkezésre bocsátása előtt biztonsági 
értékelést végeznek, amelynek során a 
következő szempontokat kell figyelembe 
venni:

Or. de

Módosítás 156
Pablo Arias Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem léteznek uniós harmonizációs 
jogszabályok, sem európai szabványok, 
sem a termék piaci rendelkezésre bocsátása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények az 5. cikk a), b) és c) 
pontjában leírtak szerint, a következő 
szempontokat kell figyelembe venni egy 
termék biztonságosságának értékelésekor:

Egy termék biztonságosságának 
értékelésekor a következő szempontokat 
kell figyelembe venni, amennyiben azokat 
nem tartalmazzák sem az uniós
harmonizációs jogszabályok, sem az
európai szabványok, sem a termék piaci 
rendelkezésre bocsátása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott 
egészségügyi és biztonsági követelmények 
az 5. cikk a), b) és c) pontjában leírtak 
szerint:

Or. es

Indokolás

Az a)–e) pont olyan általános szempontokat sorol fel, amelyeket figyelembe kell venni egy 
termék kockázatértékelésekor, és amelyek közül nem mindegyik szerepel valamennyi 
vonatkozó uniós és nemzeti rendelkezésben. Ezért e követelményeket – különösen az e) 
pontban foglalt, a hatályon kívül helyezett 37/387/EGK rendelet általános rendelkezésére 
visszavezethető követelményt – az összes –harmonizált és nem harmonizált – termékre 
egyaránt alkalmazni kellene.

Módosítás 157
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kritériumokat valamennyi gazdasági 
szereplőknek figyelembe kell venni a teljes 
termelési és értéklánc mentén.

Or. de
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Módosítás 158
Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termék jellemzői, ideértve összetételét, 
csomagolását és a rá vonatkozó 
összeszerelési, valamint – adott esetben –
telepítési és karbantartási utasítást;

a) a termék jellemzői, ideértve 
eredetiségét, összetételét, csomagolását és 
a rá vonatkozó összeszerelési, valamint –
adott esetben – telepítési és karbantartási 
utasítást;

Or. fr

Indokolás

Az eredetiség a fogyasztók biztonságának záloga, hozzájárul a termék származásának és 
megfelelőségének a garantálásához, következésképpen a termékbiztonság-értékelési 
szempontok szerves részét kell képeznie.

Módosítás 159
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen egyéb 
megjelölés vagy tájékoztatás;

c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen egyéb 
megjelölés vagy tájékoztatás, amelyek 
kizárólag rajz vagy piktogram formájában 
is megjelenhetnek;

Or. it

Módosítás 160
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen egyéb 
megjelölés vagy tájékoztatás;

c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen egyéb 
megjelölés vagy tájékoztatás, amelyek 
kizárólag rajz vagy piktogram formájában 
is megjelenhetnek;

Or. it

Módosítás 161
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók;

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók, akik ésszerű 
megítélés alapján előreláthatónak 
tekinthető körülmények között 
valószínűleg használni fogják a terméket;

Or. en

(Lásd e képviselő által a (13) preambulumbekezdés és a 16. cikk új (2a) bekezdése 
tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

A kiszolgáltatott fogyasztó fogalma a felelősség rendes körülményein kívül eső helyzetek 
széles körét fedi le. A kiszolgáltatott fogyasztókkal kapcsolatos kockázatokat ezért annak 
alapján kell értékelni, hogy e fogyasztók ésszerű megítélés alapján előreláthatónak tekinthető 
körülmények között milyen valószínűséggel fogják használni a terméket. Ez a módosítás az e 
képviselő által a 16. cikk új (2a) bekezdésének beillesztését javasoló módosításban is 
megjelenik.
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Módosítás 162
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók;

d) a termék ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között történő használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók, köztük a 
gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek, 
figyelembe véve ugyanakkor az egyes 
termékkategóriák miatti 
kiszolgáltatottságot is;

Or. en

Módosítás 163
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók;

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók, köztük a 
gyermekek, az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek, 
figyelembe véve ugyanakkor a termék 
konkrét kockázatai miatti 
kiszolgáltatottságot is. 

Or. en

Módosítás 164
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók;

d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztók jellemzői;

Or. de

Módosítás 165
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék ugyan nem 
élelmiszer, de hasonlít az élelmiszerekre és 
könnyen összetéveszthető azokkal formája, 
szaga, színe, megjelenése, csomagolása, 
címkézése, terjedelme, mérete vagy 
bármely más jellemzője miatt.

e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék 

– bár nem élelmiszer, de hasonlít az 
élelmiszerekre és könnyen 
összetéveszthető azokkal formája, szaga, 
színe, megjelenése, csomagolása, 
címkézése, terjedelme, mérete vagy 
bármely más jellemzője miatt;
– bár nem játék, egyértelműen játékra 
emlékeztet, és valószínűleg különösen 
vonzó a gyermekek számára.

Or. en

Indokolás

Bármely termek vonzó lehet a gyermekek számára, egyszerűen azért, mert a gyermekek 
gyakran érdekesnek találják a felnőttek által használt tárgyakat. Így nehéz megítélni, hogy 
egy adott termék vonzó-e a gyermekek számára. Ezért csak abban az esetben kell konkrét 
óvintézkedés vagy figyelmeztetés feltüntetését mérlegelnie a gyártónak, ha a termék 
megjelenése egyértelműen játékra emlékeztet.
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Módosítás 166
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék ugyan nem 
élelmiszer, de hasonlít az élelmiszerekre és 
könnyen összetéveszthető azokkal formája, 
szaga, színe, megjelenése, csomagolása, 
címkézése, terjedelme, mérete vagy 
bármely más jellemzője miatt.

e) a termék megjelenése, jellemzői és 
csomagolása, különösen abban az esetben, 
ha a termék ugyan nem élelmiszer, de 
hasonlít az élelmiszerekre és könnyen 
összetéveszthető azokkal formája, szaga, 
színe, megjelenése, csomagolása, 
címkézése, terjedelme, mérete vagy 
bármely más jellemzője miatt; különösen 
olyan termék esetében, amely arra 
csábíthatja a gyermekeket, hogy az 
egészségükre és a biztonságukra veszélyes 
módon használják azt.

Or. en

Módosítás 167
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék ugyan nem 
élelmiszer, de hasonlít az élelmiszerekre és 
könnyen összetéveszthető azokkal formája, 
szaga, színe, megjelenése, csomagolása, 
címkézése, terjedelme, mérete vagy 
bármely más jellemzője miatt.

e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék ugyan nem 
élelmiszer, de hasonlít az élelmiszerekre és 
könnyen összetéveszthető azokkal formája, 
szaga, színe, megjelenése, csomagolása, 
címkézése, terjedelme, mérete vagy 
bármely más jellemzője miatt, vagy ha egy 
termék jellemzői – így többek között 
formája, díszítése, illata, hangja, mozgása 
– miatt vonzó a gyermekek számára.

Or. es
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Indokolás

Az e) pontot ki kellene egészíteni a gyermekek számára vonzó, ám egyéb tulajdonságaik miatt 
potenciális veszélyt jelentő olyan termékekkel, mint például az élelmiszerre emlékeztető 
formájú és illatú radírgumik, nyalóka alakú mikrofonok, lámpák, kályhák, párásító 
berendezések, rovarirtók, fagylaltgépek, kenyérpirító, szendvicssütő stb.

Módosítás 168
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagyobb biztonságosság 
megvalósíthatóságának lehetősége vagy 
egyéb, kisebb kockázatot jelentő termékek 
rendelkezésre állása nem elégséges ok arra, 
hogy a termék nem biztonságosnak 
minősüljön.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 169
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy 
termék biztonságosságának értékelésekor 
a következő szempontokat kell figyelembe 
venni, ha azok értelmezhetők:

törölve

a) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban;
b) az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett hivatkozások szerinti, a 16. és a 
17. cikknek megfelelő európai 
szabványoktól eltérő európai szabványok;
c) nemzetközi szabványok;
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d) nemzetközi megállapodások;
e) a termékbiztonság értékeléséről szóló 
bizottsági ajánlások és iránymutatások;
f) a termék piaci forgalmazása szerinti 
tagállam nemzeti szabványai;
g) az érintett ágazatban érvényes, a 
termékbiztonsági helyes gyakorlatra 
vonatkozó magatartási kódexek;
h) a fogyasztó ésszerű elvárásai a 
biztonságosság tekintetében.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy fogyasztási cikkek biztonsági követelményeknek való 
megfelelésének értékelését szolgáló jelenlegi rendszert (amely nagyon jól működik) fenn kell 
tartani. Az olyan új elemeket, amelyek megzavarhatják a gazdasági szereplőket és a 
végrehajtásért felelős hatóságokat, a jogbiztonság megteremtése érdekében önkéntes alapon 
kellene bevezetni. E célból a 6. cikk (1) és (2) bekezdésének sorrendjét fel kell cserélni, és az 
új (2) bekezdésben a „kell” szó helyett a „lehet” szót kell használni.

Módosítás 170
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben felsorolt elemek 
mellett a termék biztonságosságának 
értékelésekor a termékekhez és a 
használatukhoz kapcsolódó következő 
szempontokat lehet figyelembe venni, ha 
azok értelmezhetők:
a) a termék jellemzői, ideértve összetételét, 
eredetiségét, csomagolását és a rá 
vonatkozó összeszerelési, valamint – adott 
esetben – telepítési és karbantartási 
utasítást;
b) a termék más termékekre gyakorolt 
hatása, amennyiben ésszerűen előre 
látható, hogy más termékekkel együtt 
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használják;
c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen 
egyéb megjelölés vagy tájékoztatás;
d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók, akik ésszerű 
megítélés alapján előreláthatónak 
tekinthető körülmények között 
valószínűleg használni fogják a terméket;
e) a termék megjelenése, különösen abban 
az esetben, ha a termék ugyan nem 
élelmiszer, de hasonlít az élelmiszerekre 
és könnyen összetéveszthető azokkal 
formája, szaga, színe, megjelenése, 
csomagolása, címkézése, terjedelme, 
mérete vagy bármely más jellemzője miatt.
A nagyobb biztonságosság 
megvalósíthatóságának lehetősége vagy 
egyéb, kisebb kockázatot jelentő termékek 
rendelkezésre állása nem elégséges ok 
arra, hogy a termék nem biztonságosnak 
minősüljön.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 6. cikk (1) és új (1a) bekezdése, valamint a 6. cikk (2) bekezdése 
tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

Az olyan új elemeket, amelyek megzavarhatják a gazdasági szereplőket és a végrehajtásért 
felelős hatóságokat, a jogbiztonság megteremtése érdekében önkéntes alapon kellene 
bevezetni. E célból a 6. cikk (1) és (2) bekezdésének sorrendjét fel kell cserélni, és az új (2) 
bekezdésben a „kell” szó helyett a „lehet” szót kell használni. A javasolt kritériumok mellett 
lehetőséget kell biztosítani a termékek eredetiségének figyelembevételéhez is, tekintettel arra, 
hogy sok hamisított termék nem biztonságos.

Módosítás 171
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban;

törölve

Or. en

(Lásd e képviselő által a 6. cikk új (1a) bekezdése tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

A felsorolás végére áthelyezve. Bár fontos figyelembe venni a tudomány és a technológiai 
jelenlegi állását, ne ez legyen az első mérlegelendő szempont. A korszerű termékek általában 
magasabb szintű biztonságot képviselnek. De egy termék akkor is biztonságosnak tekinthető, 
ha magasabb szintű biztonsági szabványoknak megfelelő termékek is piaci forgalomban 
vannak. Ez a módosítás az e képviselő által a 6. cikk új (1a) bekezdésének beillesztését 
javasoló módosításban is megjelenik.

Módosítás 172
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban;

törölve

Or. fr

Indokolás

A termékbiztonság-értékelés szempontjainak végrehajtása érdekében e szempontoknak 
tárgyilagosaknak kell lenniük és a gyártók rendelkezésére kell állniuk. A tudomány és a 
technológia állása az adott időpontban és a fogyasztó ésszerű elvárásai a biztonságosság 
tekintetében nem felel meg e feltételeknek.

Módosítás 173
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szabványosításra való felkérés 
összefüggésében a 16. cikk (1) bekezdése 
szerint megállapított követelmények;

Or. de

Módosítás 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az elővigyázatosság elve; 

Or. it

Módosítás 175
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szabványosítási megbízásokban 
szereplő, e rendelet 16. cikkének 
megfelelő alapvető követelmények;

Or. fr

Indokolás

A szabvány kidolgozása során a szabványosítási megbízásokban szereplő alapvető 
követelményeknek való megfelelés vizsgálata hasznos információt szolgáltathat egy adott 
termék biztonságosságáról.
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Módosítás 176
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) más tagállamok szabványai;

Or. es

Módosítás 177
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a Bizottság által közzétett, az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 4. cikke
(1) bekezdésének a) pontjában foglaltak 
teljesítését biztosító alapvető 
követelmények;

Or. es

Módosítás 178
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztó ésszerű elvárásai a 
biztonságosság tekintetében.

törölve

Or. en

(Lásd e képviselő által a 6. cikk új (1a) bekezdése tekintetében javasolt módosításokat.)
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Indokolás

Ez a követelmény önkényesnek tűnik, és jogbizonytalanságot teremt a gazdasági szereplők 
számára, mivel nekik kell meghatározni, hogy az egyes termékek esetében mi tekinthető a 
„fogyasztó ésszerű elvárásainak”, miközben nem tudhatják biztosan, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok esetleg nem értelmezik-e másként a fogalmat. Ez a módosítás az e képviselő által a 
6. cikk új (1a) bekezdésének beillesztését javasoló módosításban is megjelenik.

Módosítás 179
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztó ésszerű elvárásai a 
biztonságosság tekintetében.

törölve

Or. fr

Indokolás

A termékbiztonság-értékelés szempontjainak végrehajtása érdekében e szempontoknak 
tárgyilagosaknak kell lenniük és a gyártók rendelkezésére kell állniuk. A tudomány és a 
technológia állása az adott időpontban és a fogyasztó ésszerű elvárásai a biztonságosság 
tekintetében nem felel meg e feltételeknek.

Módosítás 180
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az 1907/2006/EK és az 1223/2009/EK 
rendeletben, valamint a 2010/63/EU 
irányelvben meghatározott szabályozási 
célokra alkalmazott, az állatkísérletek 
alternatív módszerekkel való 
helyettesítésére vonatkozó uniós 
jogszabályok.



PE516.922v03-00 66/168 AM\1003186HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 181
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 6. cikk új (1a) bekezdése tekintetében javasolt módosításokat.)

Indokolás

A felsorolás végére áthelyezve. Bár fontos figyelembe venni a tudomány és a technológiai 
jelenlegi állását, ne ez legyen az első mérlegelendő szempont. A korszerű termékek általában 
magasabb szintű biztonságot képviselnek. De egy termék akkor is biztonságosnak tekinthető, 
ha magasabb szintű biztonsági szabványoknak megfelelő termékek is piaci forgalomban 
vannak. Ez a módosítás az e képviselő által a 6. cikk új (1a) bekezdésének beillesztését 
javasoló módosításban is megjelenik.

Módosítás 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
CE+ jelölés

A CE+ jelölést csak a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője helyezheti el.
A CE+ jelölést kizárólag az e rendelet 
hatálya alá tartozó fogyasztási cikkeken 
lehet elhelyezni, más termékeken e jelölés 
nem tüntethető fel. A CE+ jelölést a piaci 
forgalomba hozott termék – igazságügyi 
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tisztviselő, hatóság vagy az egyes 
tagállamok által kijelölt egyéb képesített 
személy felügyelete mellett –
véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív 
mintáin végzett tesztelést követően lehet 
feltüntetni.
A CE+ jelölés az egyetlen olyan jelölés, 
amely tanúsítja, hogy a terméket 
tesztelték, és biztonságos terméknek 
találták.

Or. en

Módosítás 183
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
CE+ jelölés

(1) A CE+ jelölést csak a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője helyezheti el.
(2) A CE+ jelölést kizárólag az e rendelet 
hatálya alá tartozó fogyasztási cikkeken 
lehet elhelyezni, más termékeken e jelölés 
nem tüntethető fel.
(3) A CE+ jelölés feltüntetésével a gyártó 
azt jelzi, hogy a terméket tesztelték, és az 
adott termék biztonságának értékelésére 
illetékes akkreditált szerv megállapította, 
hogy a termék megfelel az e rendeletben 
meghatározott biztonsági követelménynek. 
A CE+ jelölést a piaci forgalomba hozott 
termék – igazságügyi tisztviselő, hatóság 
vagy az egyes tagállamok által kijelölt 
egyéb képesített személy felügyelete 
mellett – véletlenszerűen kiválasztott a 
reprezentatív mintáin végzett tesztelést 
követően lehet feltüntetni. 
(4) A CE+ jelölés az egyetlen olyan 
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jelölés, amely tanúsítja, hogy a terméket 
tesztelték, és biztonságos terméknek 
találták.
(5) Tilos a terméken olyan jelölések, jelek 
vagy feliratok elhelyezése, amelyek 
megtéveszthetik a harmadik feleket a CE+
jelölés jelentése vagy formája 
tekintetében. Minden más jelölés 
elhelyezhető a terméken, feltéve, hogy az 
nem érinti hátrányosan a CE+ jelölés 
láthatóságát, olvashatóságát és jelentését.
(6) A tagállamok biztosítják a CE+ 
jelölésre irányadó szabályok helyes 
végrehajtását, és a jelölés jogszerűtlen 
használata esetén megfelelő 
intézkedéseket tesznek. A tagállamok 
rendelkeznek a jogsértés esetén 
alkalmazandó szankciókról, és ezek súlyos 
jogsértés esetén akár büntetőjogi 
szankciók is lehetnek. A szankcióknak a 
cselekmény súlyosságával arányosnak kell 
lenniük, és kellő visszatartó erővel kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy a jelzés 
jogszerűtlen használata ellen eredményes 
védelmet nyújtsanak.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban forgalmazott, a biztonsági követelményeknek nem megfelelő öngyújtók többsége 
harmadik fél által végzett tesztelést követően kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal 
rendelkezik. Ennek oka az, hogy mivel a mintagyűjtésben nem vesz részt független harmadik 
fél, a gyártók előkészített mintákon végezhetnek teszteket, amelyek nem tekinthetők az általuk 
értékesített termékek reprezentatív mintáinak, és olyan termékekre vonatkozóan kapnak 
megfelelőségi tanúsítványt, amelyeket valójában nem ellenőriztek. Ez félrevezető, és valódi 
veszélyt jelent a fogyasztók biztonságára nézve.

Módosítás 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk



AM\1003186HU.doc 69/168 PE516.922v03-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

Or. de

Indokolás

A származás kötelező feltüntetése nem nyújt hozzáadott értéket a fogyasztónak, és felesleges 
zavart kelt. Az eddigi szabályozás gondoskodott arról, hogy a fogyasztó számára garantálják 
a biztonságot. A származás kötelező feltüntetése ezenkívül felesleges új bürokráciát okoz, ami 
különösen a kis- és középvállalkozásokat sújtja.

Módosítás 185
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
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(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

Or. en

Módosítás 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
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nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

Or. en

Indokolás

A fogyasztási cikkek származásának feltüntetésére vonatkozó követelménnyel nem foglalkozik 
a hatásvizsgálat, és e követelményt az új jogalkotási keret sem tartalmazza. Nem javítaná a 
fogyasztók biztonságát és a termékek nyomon követhetőségét, amelyeket a harmonizált 
jogszabályokban és a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendeletben más 
eszközökkel már biztosítanak. E követelmény ezenkívül félrevezetné az összetett világszintű 
értékesítési láncból származó termékek fogyasztóit. E követelmény végrehajtása végül 
költséges lenne a gazdasági szereplők és a hatóságok számára.

Módosítás 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
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(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

Or. de

Indokolás

A származás kötelező feltüntetése nem fogja növelni a termékbiztonságot. A gyártó címét és 
egy azonosító számot jelenleg is fel kell tüntetni a termékeken, ezek biztosítják a 
nyomonkövethetőséget. A termékbiztonságnak a vámkódex rendelkezéseivel való 
összekapcsolása jelentős költség- és időráfordítást okoz az érintett vállalkozások számára.

Módosítás 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.
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Or. pl

Módosítás 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

Or. de

Indokolás

Az előzetes bizottsági hatásvizsgálat nem tartalmazta a nem preferenciális származásra 
vonatkozó vámrendelkezésekhez kapcsolódó származásmegjelölés kötelező jellegű 
bevezetését. E javaslat összehasonlítható továbbá a 2013 áprilisában visszavont rendeletre 
irányuló javaslattal (COM(2005)0661).

Módosítás 190
Adam Bielan
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

Or. pl

Módosítás 191
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a termék és a 
terméket alkotó összetevők származási 
országára utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
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terméket kísérő dokumentumban. megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban. E 
jelzésnek minden esetben jól láthatónak és 
a fogyasztó által könnyen felismerhetőnek 
kell lennie.

Or. it

Módosítás 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban. A 
gyártók és az importőrök emellett 
biztosítják, hogy a terméken szerepel a 
terméket alkotó összetevők származására 
utaló jelzés is. A késztermék származására 
utaló jelzésnek egyértelműnek és a 
fogyasztók számára könnyen 
észrevehetőnek kell lennie.

Or. it

Módosítás 193
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés és a termék 
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mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.

előállításához használt nyersanyagok 
származási helye, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a címkén feltüntetett ország nem azonos azzal az országgal, ahol a termék 
előállításának utolsó szakaszát végezték. Máskülönben az a helyzet állna elő, hogy például a 
Kínában gyártott európai prém esetében származási országként Kínát jelölnék meg, és a 
fogyasztók nem tudnák, hogy a nyersanyagot – például a prémet – hol és milyen körülmények 
között állították elő.

Módosítás 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.

(1) Egy termék értékesítési láncban való 
nyomonkövethetőségének biztosítása 
érdekében a gyártóknak és az 
importőröknek fel kell tüntetniük a 
termék származási országát. A gyártók és 
az importőrök biztosítják, hogy –
függetlenül attól, hogy uniós vagy 
harmadik országból származnak –
valamennyi terméken szerepel a 
származási országra utaló jelzés, illetve ha 
a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi 
lehetővé, biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban. A 
forgalmazóknak egy termék európai 
egységes piacon való rendelkezésre 
bocsátása előtt biztosítaniuk kell, hogy a 
gyártó vagy az importőr megfelelő 
formában tüntette fel a származási 
országot.
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Or. de

Módosítás 195
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a termékeken szerepel a termék és a 
terméket alkotó összetevők származási 
országára utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő dokumentumban.

Or. it

Indokolás

A termékbiztonság értékelésének egyik legfontosabb tényezője a termék összetétele. A 
terméken szerepelnie kell a terméket alkotó összetevők származására utaló jelzésnek is. A 
termékeket alkotó összetevők feltüntetésének kötelezővé tétele hangsúlyosabbá tenné a 
tagállamok kkv-jainak kiválóságát, amelyek éppen a termékek és a termékeket alkotó 
összetevők származására vonatkozó átlátható információk hiányában szenvednek gazdasági
károkat.

Módosítás 196
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–25. cikkében meghatározott, a 
nem preferenciális származásra vonatkozó 

(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló XXXX/13 tanácsi 
rendelet 52–55. cikkében – köztük az 55. 
cikkel összhangban elfogadandó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
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szabályokat kell alkalmazni. – meghatározott, a nem preferenciális 
származásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 197
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök 
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök a 
„made in …” címkén vagy az Uniót, vagy 
az adott tagállamot tüntethetik fel. A gyártó 
nevét és címét szintén fel kell tüntetni az 
európai egységes piacon rendelkezésre 
bocsátott valamennyi terméken.

Or. de

Módosítás 198
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártók és importőrök
vagy az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntethetik fel.

(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a gyártóknak és 
importőröknek az adott tagállamot kell 
feltüntetniük.

Or. it

Indokolás

Az „Európai Unió” származási helyként történő feltüntetése túl általános.
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Módosítás 199
Gino Trematerra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a gyártó fel kívánja 
tüntetni a származási országot, ezt csak 
angolul („Made in [ország]” szöveggel) 
teheti meg, ugyanis ez a fogyasztók
számára könnyen érthető.

Or. it

Módosítás 200
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók termékeik forgalomba 
hozatalakor biztosítják, hogy azok 
tervezése és gyártása a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménnyel 
összhangban történt.

(1) A gyártók termékeik forgalomba 
hozatala előtt biztosítják, hogy azok 
tervezése és gyártása a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménnyel 
összhangban történt.

Or. de

Módosítás 201
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha egy adott termékkel kapcsolatban 
felmerülő veszélyek megfelelő 
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figyelmeztetés nélkül nem nyilvánvalóak, 
a gyártók az e veszélyekre való felkészülés 
érdekében biztosítják a fogyasztók 
számára a termék szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható használata során felmerülő 
veszélyek értékeléséhez szükséges 
információt.
A gyártók a termék piaci bevezetése előtt 
kötelesek elvégezni a kockázatértékelést.

Or. es

Indokolás

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Módosítás 202
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártó megfelelő eljárásokkal 
biztosítja, hogy sorozatgyártás esetén
fenntartja a 4. cikkben előírt általános 
biztonsági követelmény teljesítését.

(2) A gyártó megfelelő eljárásokkal 
biztosítja, hogy a gyártás során fenntartja 
a 4. cikkben előírt általános biztonsági 
követelmény teljesítését, az uniós 
harmonizációs jogszabályok és az európai 
szabványok vonatkozó egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeit, valamint azon 
tagállamok jogalkotásának megfelelő 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket, amelyekben a terméket 
rendelkezésre kívánják bocsátani.

Or. de
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Módosítás 203
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártó megfelelő eljárásokkal 
biztosítja, hogy sorozatgyártás esetén 
fenntartja a 4. cikkben előírt általános 
biztonsági követelmény teljesítését.

(2) A gyártó megfelelő eljárásokkal 
biztosítja, hogy sorozatgyártás esetén 
fenntartja a 4. cikkben előírt általános 
biztonsági követelmény teljesítését.

A gyártók nyilvántartást vezetnek az egyes 
tételekkel összefüggésben elvégzett 
ellenőrzésekről, amelyet a piacfelügyeleti 
hatóság kérésére rendelkezésére 
bocsátanak.

Or. es

Indokolás

A RAPEX működése során felhalmozódott tapasztalat azt mutatja, hogy a piacon fellelhető 
termékek nem egységesek, gyakran előfordul, hogy három piaci minta teljesen eltérően 
viselkedik a laboratóriumi vizsgálatok során.

Módosítás 204
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A termékkel járó esetleges 
kockázatok azonosítása érdekében a 
gyártók megfelelő eljárásokat folytatnak 
le, és meggyőződnek a termék 
biztonságosságáról és a (2) bekezdésben 
említett szabványoknak való 
megfelelésről. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 20. cikkel 
összhangban olyan felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek meghatározzák azokat a 
szempontokat, amelyeket a gyártónak az 
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esetleges kockázatok elemzésekor meg kell 
vizsgálnia, ideértve ezen elemzés 
formátumát.

Or. de

Módosítás 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzik a 
forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

(3) A legmagasabb szintű termékbiztonság 
biztosítása érdekében a gyártók a 
fogyasztók egészségének és biztonságának
védelme érdekében a piaci forgalomba 
hozott termék – igazságügyi tisztviselő, 
hatóság vagy az egyes tagállamok által 
kijelölt egyéb képesített személy 
felügyelete mellett – véletlenszerűen 
kiválasztott reprezentatív mintáin legalább 
évente egyszer teszteket végeznek, 
amelynek során kivizsgálják a panaszokat, 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
ellenőrző intézkedésről.

Or. en

Módosítás 206
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
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védelme érdekében elvégzik a forgalmazott 
termék mintájának vizsgálatát, amelynek 
során kivizsgálják a panaszokat, 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
ellenőrző intézkedésről.

védelme érdekében képzett állami 
képviselő jelenlétében évente legalább 
egyszer elvégzik a forgalmazott termék 
véletlenszerűen kiválasztott mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről. A 
gyártóknak mindenekelőtt megegyező 
feltételek mellett kell végrehajtaniuk a 
vizsgálatokat azoknak a termékeknek a 
tekintetében, amelyekre vonatkozóan a 
Bizottság a termékek piaci felügyeletéről 
szóló rendelet 12. cikke szerint határozatot 
hoz vagy hozott.

Or. de

Módosítás 207
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzik a 
forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében a piaci forgalomba 
hozott termék – igazságügyi tisztviselő, 
hatóság vagy az egyes tagállamok által 
kijelölt egyéb képesített személy 
felügyelete mellett – véletlenszerűen 
kiválasztott reprezentatív mintáin legalább 
évente egyszer teszteket végeznek, 
amelynek során kivizsgálják a panaszokat, 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
ellenőrző intézkedésről.

A gyártók – azonos feltételek mellett –
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kiváltképpen teszteket végeznek azokon a 
termékeken, amelyekre a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet 12. cikke 
alapján a Bizottság határozata vonatkozik 
vagy vonatkozott.

Or. en

Módosítás 208
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzik a 
forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében a piaci forgalomba 
hozott termék – igazságügyi tisztviselő, 
hatóság vagy az egyes tagállamok által 
kijelölt egyéb képesített személy 
felügyelete mellett – véletlenszerűen 
kiválasztott reprezentatív mintáin legalább 
évente egyszer teszteket végeznek, 
amelynek során kivizsgálják a panaszokat, 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
ellenőrző intézkedésről. A gyártók –
azonos feltételek mellett – kiváltképpen 
teszteket végeznek azokon a termékeken, 
amelyekre a termékek piaci felügyeletéről 
szóló rendelet 12. cikke alapján a 
Bizottság határozata vonatkozik vagy 
vonatkozott.

Or. en

Indokolás

Az új 6a. cikk indokolásával azonos.
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Módosítás 209
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzik a forgalmazott 
termék mintájának vizsgálatát, amelynek 
során kivizsgálják a panaszokat, 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
ellenőrző intézkedésről.

(3) A gyártók a fogyasztók egészségének 
és biztonságának védelme érdekében 
elvégzik a forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről. Az 
erre vonatkozó információt a 
piacfelügyeleti hatóság kérésére 
rendelkezésére bocsátják.

Or. es

Indokolás

Amikor a hatóságoknál panaszt tesznek egy termékkel kapcsolatban, fontos tudniuk, hogy a 
gyártóval szemben érkezett-e már hasonló panasz, és hogy abban az esetben hogyan jártak el.

Módosítás 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzik a forgalmazott 
termék mintájának vizsgálatát, amelynek 
során kivizsgálják a panaszokat, 
nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 

(3) A gyártók a termékkel járó esetleges 
kockázatok által indokolt mértékben a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelme érdekében elvégzik a forgalmazott 
termék igazságügyi tisztviselő vagy az 
egyes tagállamok által kijelölt egyéb 
képesített személy felügyelete mellett 
kiválasztott reprezentatív mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
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ellenőrző intézkedésről. panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy megerősítse a már forgalomba hozott termékek mintáin végzett 
tesztek megbízhatóságát, ha a termék potenciális kockázatot jelent. A minták 
reprezentativitásának bevezetését az biztosítja, hogy a mintákat harmadik fél választja ki 
(igazságügyi tisztviselő vagy a tagállam illetékes nemzeti hatóságai által kijelölt személy).

Módosítás 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a piaci forgalomba hozott 
termékekre a [termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet] 12. cikke 
alapján a Bizottság határozata vonatkozik 
vagy vonatkozott, a gyártók – vagy adott 
esetben az importőrök – a fogyasztók 
egészségének és biztonságának védelme 
érdekében legalább évente egyszer 
elvégzik a forgalmazott termék 
igazságügyi tisztviselő vagy az egyes 
tagállamok által kijelölt egyéb képesített 
személy felügyelete mellett kiválasztott 
reprezentatív mintáinak vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az, hogy kötelező mintavizsgálatot vezessen be a gyártók számára (vagy az 
importőrök számára, ha a gyártó harmadik országban telepedett le) az olyan termékek 
tekintetében, amelyekre a termékek piaci felügyeletéről szóló rendelet 12. cikke szerinti 
határozat vonatkozik (súlyos veszélyt jelentő termékek, amelyek uniós intézkedést tesznek 
szükségessé). Ezt a mintavizsgálatot legalább évente egyszer el kell végezni.
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Módosítás 212
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékkel járó esetleges kockázatokkal 
arányosan a gyártó műszaki dokumentációt 
készít. A műszaki dokumentáció esettől 
függően az alábbiakat tartalmazza:

A termékkel járó esetleges kockázatokkal 
arányosan a gyártó műszaki dokumentációt 
készít a termékkategóriákra vonatkozóan.
A műszaki dokumentáció esettől függően 
az alábbiakat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 213
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékkel járó esetleges kockázatokkal 
arányosan a gyártó műszaki dokumentációt 
készít. A műszaki dokumentáció esettől 
függően az alábbiakat tartalmazza:

A termékkel járó esetleges kockázatokkal 
arányosan a gyártó műszaki dokumentációt 
készít. A műszaki dokumentáció az 
alábbiakat tartalmazza:

Or. de

Módosítás 214
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékkel járó esetleges kockázatokkal 
arányosan a gyártó műszaki 
dokumentációt készít. A műszaki 

A gyártó műszaki dokumentációt készít. A 
műszaki dokumentáció az alábbiakat 
tartalmazza:
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dokumentáció esettől függően az 
alábbiakat tartalmazza:

Or. es

Módosítás 215
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termék általános leírása, illetve a 
termék biztonságosságának értékelése 
szempontjából leglényegesebb 
tulajdonságok bemutatása;

a) a termékkategória általános leírása, 
illetve a termékkategória
biztonságosságának értékelése 
szempontjából leglényegesebb 
tulajdonságok bemutatása;

Or. en

Módosítás 216
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termék általános leírása, illetve a 
termék biztonságosságának értékelése 
szempontjából leglényegesebb 
tulajdonságok bemutatása;

a) a termék általános leírása, amely 
lehetővé teszi, hogy a termékinformációs 
dokumentáció egyértelműen 
megfeleltethető legyen a termékkel, illetve 
a termék biztonságosságának értékelése 
szempontjából leglényegesebb 
tulajdonságok bemutatása;

Or. es

Módosítás 217
Pablo Arias Echeverría
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a gyártó neve és címe;
A termékinformációs dokumentációt a 
forgalmazás helye szerinti tagállam 
nyelvén vagy az információt kérő 
piacfelügyeleti hatóságok által 
elfogadható nyelven kell biztosítani.

Or. es

Indokolás

A termék nyomonkövethetőségének megerősítése. A szöveg megegyezik a kozmetikai 
termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjával.

Módosítás 218
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékhez kapcsolódó esetleges 
kockázatok, illetve az e kockázatok 
elhárítására vagy csökkentésére hozott 
intézkedések elemzése, beleértve a gyártó 
vagy bármely más, a gyártó megbízásából 
tevékenykedő fél által végzett vizsgálatok 
eredményeit;

b) a termékkategóriához kapcsolódó 
esetleges kockázatok, illetve az e 
kockázatok elhárítására vagy csökkentésére 
hozott intézkedések elemzése, beleértve a 
gyártó vagy bármely más, a gyártó 
megbízásából tevékenykedő fél által 
végzett vizsgálatok eredményeit;

Or. en

Módosítás 219
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékhez kapcsolódó esetleges 
kockázatok, illetve az e kockázatok 
elhárítására vagy csökkentésére hozott 
intézkedések elemzése, beleértve a gyártó 
vagy bármely más, a gyártó megbízásából 
tevékenykedő fél által végzett vizsgálatok 
eredményeit;

b) a [(2a) bekezdés]* szerint a termékhez 
kapcsolódó esetleges kockázatok, illetve az 
e kockázatok elhárítására vagy 
csökkentésére hozott intézkedések 
elemzése, beleértve a gyártó vagy bármely 
más, a gyártó megbízásából tevékenykedő 
fél által végzett vizsgálatok eredményeit;
__________________

Kérem, illessze be azt a bekezdést, amely 
megfelel Josef Weidenholzer 8. cikk (2a) 
(új) bekezdésére vonatkozó 16. 
módosításának. 

Or. de

Módosítás 220
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben az 5. cikk b) pontjában 
említett európai szabványok vagy a termék 
piaci forgalmazása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott 
egészségügyi és biztonsági követelmények 
(az 5. cikk c) pontja szerint) vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésében említett, a 4. cikkben 
előírt általános biztonsági követelmény 
teljesítéséhez kapcsolódó egyéb 
szempontok felsorolása.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 221
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ha a gyártó nem hozza forgalomba a 
terméket, a gyártó neve, bejegyzett 
kereskedelmi neve vagy bejegyzett 
védjegye, valamint kapcsolattartási címe.

Or. en

Indokolás

Ha az Unión kívüli gyártó nevét és címét kötelezően fel kell tüntetni a behozott terméken, ezek 
az információk ismertté válnak az importőr versenytársai és ügyfelei számára, aminek 
következtében az utóbbiak a jövőben e konkrét importőr megkerülésével közvetlenül az Unión 
kívüli gyártótól szerezhetik be a terméket. Ez elijesztheti a kkv-kat a behozataltól, és a verseny 
jelentős mértékű torzulását okozná. Ezért javasolt, hogy ezeket az információkat a műszaki 
dokumentáció tartalmazza.

Módosítás 222
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az európai szabványokat, 
egészségügyi és biztonsági 
követelményeket vagy az első albekezdés 
c) pontjában említett egyéb szempontokat 
csak részlegesen alkalmazták, meg kell 
nevezni az alkalmazott részeket.

Amennyiben az európai szabványokat, 
egészségügyi és biztonsági 
követelményeket vagy az első albekezdés 
c) pontjában említett egyéb szempontokat 
csak részlegesen alkalmazták, meg kell 
nevezni az alkalmazott részeket, és – adott 
esetben – közölni kell azt is, hogy a nem 
alkalmazott részek által lefedett 
kockázatokat hogyan vették figyelembe.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a gyártók úgy döntenek, hogy a szabványokat vagy az egészségügyi és biztonsági 
követelményeket csak részlegesen alkalmazzák, közölniük kell, hogy a szabványban szereplő 
többi kockázatot hogyan kívánják lefedni.
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Módosítás 223
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és indokolt kérésre –
elektronikus vagy nem elektronikus 
formában – a piacfelügyeleti hatóságok 
rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Módosítás 224
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és indokolt kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.

Or. en

Módosítás 225
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a (5) A gyártók a műszaki dokumentáció 
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termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

vonatkozó részeit a termék forgalomba 
hozatala után öt évig indokolt kérésre –
elektronikus vagy nem elektronikus 
formában – a piacfelügyeleti hatóságok 
rendelkezésére bocsátják.

Ezt a műszaki dokumentációt nem kell az 
Unió területén tartani, és nem kell 
állandóan rendelkezésre állnia fizikailag 
sem. Összeállítását és hozzáférhetőségét 
azonban elfogadható időn belül 
biztosítania kell.

Or. en

(Lásd a 768/2008/EK határozat R2. cikkének (9) bekezdését és R4. cikkének (9) bekezdését, a 
2006/42/EK irányelv VII. melléklete A. részének 2. pontját, a 2006/95/EK irányelv 

alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatásokat, valamint e képviselő által a 10. cikk (8) 
bekezdése tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

Biztosítani kell, hogy gyártók csak indokolt kérésre legyenek kötelesek műszaki dokumentációt 
kidolgozni nem harmonizált fogyasztási cikkek esetében, mivel e termékeket általában nem 
tekintik magas kockázatúnak. Az általános kötelezettség aránytalan adminisztratív terhekkel 
járna. A javasolt megfogalmazást a gépekről szóló irányelv inspirálta. A javasolt 10 éves 
időszak egyértelműen meghaladja a legtöbb fogyasztási cikk élettartamát, azért le kell 
rövidíteni.

Módosítás 226
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártók biztosítják, hogy a műszaki 
dokumentáció a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátható legyen.

Or. en
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Indokolás

A fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelet ne legyen szigorúbb a harmonizált 
jogszabályoknál. Következésképpen az importőrök számára a műszaki dokumentáció 
megőrzése helyett azt kell előírni, hogy kérésre bocsássák azt a hatóságok rendelkezésére. 

Módosítás 227
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék utolsó forgalomba hozatala után tíz 
évig megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

Or. es

Indokolás

Az időszak kezdetét a termék utolsó forgalomba hozatalától kell számítani.

Módosítás 228
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
illetve más, a termék azonosítását lehetővé 
tevő, a fogyasztók számára 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 
kísérő dokumentációján feltüntetik.

(6) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
illetve más, a termék azonosítását lehetővé 
tevő, a fogyasztók számára 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 
kísérő dokumentációján feltüntetik. Ebben 
az esetben javasolni kell a fogyasztóknak, 
hogy őrizzék meg a termék csomagolásán 
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vagy kísérő dokumentációján feltüntetett 
információkat.

Or. de

Módosítás 229
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
illetve más, a termék azonosítását lehetővé 
tevő, a fogyasztók számára 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 
kísérő dokumentációján feltüntetik.

(6) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő termékmodell-, típus-, tétel- vagy 
sorozatszámot, illetve más, a termék 
azonosítását lehetővé tevő, a fogyasztók 
számára 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 kísérő 
dokumentációján feltüntetik.

Or. en

Módosítás 230
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
illetve más, a termék azonosítását lehetővé 
tevő, a fogyasztók számára 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 

(6) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékeiken az azonosításukat lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
illetve más, a termék azonosítását lehetővé 
tevő, a fogyasztók számára könnyen 
látható és olvasható elemet helyeznek el.
Ha a termék mérete vagy jellege ezt nem 
teszi lehetővé, a szükséges információt – a 
„Megőrzendő információk” megjegyzés 
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kísérő dokumentációján feltüntetik. kíséretében – a termék csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján feltüntetik.

Or. fr

Amennyiben az azonosítást lehetővé tévő információk a termék csomagolásán vagy kísérő 
dokumentációján találhatók, javasolni kell a fogyasztónak ez utóbbiak megőrzését.

Módosítás 231
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a termék azonosítását 
lehetővé tévő információkat nem 
közvetlenül a terméken tüntették fel, a 
gyártók megfelelően látható módon jelzik, 
hogy az ezen információkat tartalmazó 
felületet meg kell őrizni.

Or. fr

Módosítás 232
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a gyártók úgy vélik, 
hogy termékeik nem jelentenek kockázatot 
vagy csak alacsony szintű kockázatot 
jelentenek, a (3), (4) és (5) bekezdésben 
foglalt rendelkezések nem alkalmazandók. 
E kockázatértékelés kapcsán a gyártónak 
– indokolt kérésre – igazolni kell tudnia 
döntését az illetékes piacfelügyeleti 
hatóság és a beszállítói felé.

Or. en
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Módosítás 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A termékek biztonságosságának 
növelése érdekében a gyártók jegyzéket 
állítanak össze termékmodelljeikről, és 
megfelelő eszközök révén a nyilvánosság 
és más gazdasági szereplők rendelkezésére 
bocsátják.
A gyártó a piacfelügyeleti hatóságok és 
mindazon gazdasági szereplők számára, 
akikhez a termék a forgalmazás során 
eljut, kérésre bizonyítékot szolgáltat arról, 
hogy termékmodelljei eltérő alapvető 
jellemzőkkel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 234
Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Azon termékek gyártói, amelyekre a 
termékek piaci felügyeletéről szóló 
rendelet [XREFX] 12. cikke alapján a 
Bizottság határozata vonatkozik, 
fényképekkel illusztrált jegyzéket állítanak 
össze termékmodelljeikről, és megfelelő 
eszközök révén a nyilvánosság és más 
gazdasági szereplők rendelkezésére 
bocsátják azt.
A gyártó a piacfelügyeleti hatóságok és 
mindazon gazdasági szereplők számára, 
akikhez a termék a forgalmazás során 



PE516.922v03-00 98/168 AM\1003186HU.doc

HU

eljut, kérésre bizonyítékot szolgáltat arról, 
hogy – az e rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szerinti –
termékmodelljei eltérő alapvető 
jellemzőkkel rendelkeznek. 

Or. en

Indokolás

A termékmodellek fényképekkel ellátott jegyzékének követelménye, amelyet a lengyel jog is 
előír, biztosítja a modellek egyértelmű azonosítását. A gazdasági szereplők ezután nem 
játszhatják ki a piaci forgalomból történő kivonásra vonatkozó intézkedéseket azáltal, hogy 
megsokszorozzák az alapvetően azonos termékmodelljeik számát.

Módosítás 235
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gyártók fényképekkel illusztrált 
jegyzéket állítanak össze 
termékmodelljeikről, és megfelelő 
eszközök révén a nyilvánosság és más 
gazdasági szereplők rendelkezésére 
bocsátják, különös tekintettel azokra a 
termékekre, amelyekre a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet [XREFX] 12. 
cikke alapján a Bizottság határozata 
vonatkozik, valamint a széles körben 
forgalmazott termékekre.
A gyártó a piacfelügyeleti hatóságok és 
mindazon gazdasági szereplők számára, 
akikhez a termék a forgalmazás során 
eljut, kérésre bizonyítékot szolgáltat arról, 
hogy – az e rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szerinti –
termékmodelljei eltérő alapvető 
jellemzőkkel rendelkeznek. 
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Or. en

Indokolás

A termékmodellek fényképekkel ellátott jegyzékének követelménye, amelyet a lengyel jog is 
előír, biztosítja a modellek egyértelmű azonosítását. A gazdasági szereplők ezután nem 
játszhatják ki a piaci forgalomból történő kivonásra vonatkozó intézkedéseket azáltal, hogy 
megsokszorozzák az alapvetően azonos termékmodelljeik számát.

Módosítás 236
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártó a terméken, vagy ha ez nem 
lehetséges, a termék csomagolásán, illetve 
a termék kísérő dokumentációján feltünteti 
nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. A megadott címnek 
a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

(7) A gyártó a terméken, vagy ha ez nem 
lehetséges, a termék csomagolásán, illetve 
a termék kísérő dokumentációján, vagy a 
terméken vagy a csomagolásán vagy a 
kísérő dokumentációban jól láthatóan 
jelzett weboldalon feltünteti nevét, 
bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. A megadott címnek 
a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

Or. en

Módosítás 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártó a terméken, vagy ha ez nem 
lehetséges, a termék csomagolásán, illetve 
a termék kísérő dokumentációján
feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi 
nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. A megadott címnek 

(7) A gyártó a terméken feltünteti nevét, 
bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Ha a termék 
mérete, jellege vagy csomagolása ezt nem 
teszi lehetővé, csak a védjegyet kell 
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a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

feltüntetni. A megadott címnek a gyártó 
egyetlen kapcsolattartási címét kell 
jeleznie.

Or. de

Indokolás

Az arányosság érdekében, valamint a főként kisméretű vagy egyenként árusított termékeket 
illetően a további csomagolások és dokumentációk tekintetében felmerülő további bürokrácia 
és költségek elkerülése érdekében elegendőnek kell lennie a bejegyzett védjegy 
feltüntetésének.

Módosítás 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártó a terméken, vagy ha ez nem 
lehetséges, a termék csomagolásán, illetve 
a termék kísérő dokumentációján feltünteti 
nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. A megadott címnek 
a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

(7) Ha a gyártó terméket hoz forgalomba, 
a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a 
termék csomagolásán, illetve a termék 
kísérő dokumentációján, vagy a terméken 
vagy a csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentációban jól láthatóan jelzett 
weboldalon feltünteti nevét, bejegyzett 
kereskedelmi nevét vagy bejegyzett 
védjegyét, valamint kapcsolattartási címét. 
A megadott címnek a gyártó egyetlen 
kapcsolattartási címét kell jeleznie.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 10. cikk (3) bekezdése tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

Különösen a kisebb termékek (például zoknik) és a külön-külön, darabra is értékesíthető 
termékek (például golflabdák) esetében a javasolt kötelezettségek magas többletköltségeket 
eredményeznek, mivel az információkat külön dokumentumokban kell megadni. Egy weboldal 
címének feltüntetése, ahol további információk is megtalálhatók, költséghatékony és 
környezetbarát megoldás.
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Módosítás 239
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek, kivéve ha a termékek 
használati utasítás és biztonsági tájékoztató 
nélkül is biztonságosan és a gyártó 
szándéka szerinti módon használhatók.

A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt vagy 
könnyen érthető ábrákkal illusztrált 
használati utasítást és biztonsági 
tájékoztatót mellékeljenek, kivéve ha a 
termékek használati utasítás és biztonsági 
tájékoztató nélkül is biztonságosan és a 
gyártó szándéka szerinti módon 
használhatók.

Or. en

Indokolás

Az uniós nyelvek mindegyikére történő fordítás néhány esetben jól helyettesíthető rajzok vagy 
piktogramok segítségével megadott utasításokkal. Az ilyen innovatív megoldások az egyes 
termékekre vonatkozó utasításokban használt műszaki nyelvezet jó és vonzó alternatívái.

Módosítás 240
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt 
használati utasítást és biztonsági 
tájékoztatót mellékeljenek, kivéve ha a 
termékek használati utasítás és biztonsági 
tájékoztató nélkül is biztonságosan és a 
gyártó szándéka szerinti módon 
használhatók.

A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, olyan 
nyelvezettel megírt vagy másként 
kidolgozott használati utasítást és 
biztonsági tájékoztatót mellékeljenek, 
amely könnyen érthető a fogyasztók
számára, kivéve ha a termékek használati 
utasítás és biztonsági tájékoztató nélkül is 
biztonságosan és a gyártó szándéka szerinti 
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módon használhatók.

Or. en

Módosítás 241
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek, kivéve ha a termékek 
használati utasítás és biztonsági tájékoztató 
nélkül is biztonságosan és a gyártó 
szándéka szerinti módon használhatók.

A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a 
fogyasztóknak szóló, világosan és 
közérthetően megfogalmazott, a 
fogyasztók által könnyen érthető nyelven 
írt használati utasítást és biztonsági 
tájékoztatót mellékeljenek, kivéve ha a 
termékek használati utasítás és biztonsági 
tájékoztató nélkül is biztonságosan és a 
gyártó szándéka szerinti módon 
használhatók.

Or. es

Módosítás 242
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A (8) bekezdésben említett 
utasításnak és biztonsági tájékoztatónak 
szembetűnő helyen kell szerepelniük, 
továbbá jól láthatónak, könnyen 
olvashatónak és – adott esetben –
letörölhetetlennek kell lenniük. Ezen 
információk nem rejthetők el, nem 
tehetők kivehetetlenné, nem vonhatják el 
róluk a figyelmet és nem szakíthatják meg 
azokat más írott vagy képi anyaggal vagy 
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bármilyen egyéb anyaggal.

Or. fr

Indokolás

Ezen utasítások és biztonsági tájékoztatók közzététele csak abban az esetben hasznos, ha jól 
látható. Tehát ezt a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet értelmében pontosítani kell.

Módosítás 243
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

(Lásd e képviselő által a 10. cikk (7) bekezdése és a 11. cikk (5) bekezdése tekintetében 
javasolt módosítást.)

Indokolás

A „ha” szó jogbizonytalanságot teremt, mivel úgy érthető, hogy a kiigazító intézkedések 
alkalmazását még inkább feltételessé teszi.
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Módosítás 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Továbbá a gyártók 
haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 245
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
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megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről. Sürgős esetekben vagy 
abban az esetben, ha a gyártó nem teljesíti 
e kötelezettségét, a tagállamok kiigazító 
intézkedésekre kötelezik a gyártót a 
[termékek piaci felügyeletéről szóló, …-i 
xxxx/xxxx/EU európai parlamenti és 
tanácsi]* rendelet 9. cikkének (3) 
bekezdése szerint.
__________________
* HL: Kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet (COD 
2013/0048) számát, keltét és hivatkozását.

Or. de

Módosítás 246
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. A gyártók 
biztosítják, hogy eljárásokkal 
rendelkeznek a kiigazító intézkedések 
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tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

megtételéhez, termékeik kivonásához vagy 
visszahívásához. Továbbá ha a termék nem 
biztonságos, a gyártók erről haladéktalanul 
értesítik azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 247
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Hatékonyan figyelmeztetni 
kell ezenkívül a termék meg nem felelése 
által esetlegesen érintett fogyasztókat. 
Továbbá a gyártók erről haladéktalanul 
értesítik azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. de

Módosítás 248
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására, továbbá azon fogyasztók 
megfelelő és hatékony figyelmeztetésére, 
akik a nem megfelelő termék miatt 
veszélynek vannak kitéve. Ezenkívül a 
gyártók erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 249
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
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kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

kivonására vagy visszahívására. Ezenkívül 
megteszik az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy figyelmeztessék a 
fogyasztókat azokra a veszélyekre, 
amelyeket a termék rájuk nézve 
esetlegesen képvisel. Továbbá ha a termék 
nem biztonságos, a gyártók erről 
haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 250
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
haladéktalanul figyelmeztetik a 
fogyasztókat a termék megfelelőségének 
hiányából adódó potenciális veszélyekre,
és tanácsadással szolgálnak a megteendő 
óvintézkedésekkel kapcsolatban, valamint 
értesítik azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
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meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 251
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására, továbbá azon fogyasztók 
megfelelő és hatékony figyelmeztetésére, 
akik a nem megfelelő termék miatt 
veszélynek vannak kitéve. Ezenkívül a 
gyártók erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Az importőr fontos szerepet tölt be, mivel ő felelős azért a termékért, amit az európai piacon 
forgalomba akar hozni. Következésképpen az importőrök számára alapvető fontosságú, hogy 
a termék piaci forgalomba hozatala előtt biztosítsák számos követelmény teljesülését, különös 
tekintettel arra, hogy elvégezték a megfelelő megfelelőségértékelést, a gyártó megfelelő 
műszaki dokumentációt dolgozott ki, és hogy a terméken feltüntették a szükséges 
megfelelőségi jelzéseket.
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Módosítás 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

(9) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg, 
illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a gyártók 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről és az ilyen intézkedések 
eredményeiről.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő tájékoztatásának garantálása 
érdekében (nyomon követés) a gyártók által a piacfelügyeleti hatóságok számára nyújtott 
tájékoztatás a lehetséges kiigazító intézkedések eredményeit is magában foglalja. Ugyanez a 
kötelezettség vonatkozik a gyártókra (8. cikk), az importőrökre (10. cikk) és a forgalmazókra 
(11. cikk).

Módosítás 253
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a)A gyártók biztosítják, hogy 
eljárásokkal rendelkeznek a kiigazító 
intézkedések megtételéhez, termékeik 
kivonásához vagy visszahívásához, és 
azokat kérésre ismertetik a piacfelügyeleti 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 254
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A termékkel járó esetleges 
kockázatnak megfelelően a gyártók 
rendszeresen tájékozódnak a tudomány és 
a technológia aktuális állásáról, valamint 
a 6. cikk (2) bekezdése szerinti
alkalmazandó előírásokról és 
szabványokról.

Or. de

Módosítás 255
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely piacfelügyeleti hatóság 
kérésére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információ 
és dokumentáció átadása a szóban forgó 
hatóságnak;

a) valamely piacfelügyeleti hatóság 
indokolt kérésére a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információ és dokumentáció átadása 
a szóban forgó hatóságnak;
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Or. en

Módosítás 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk 
(4), (6) és (7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, hogy 
a gyártó eleget tesz a 8. cikkben foglalt 
követelményeknek és hogy a gyártó a 8. 
cikkel összhangban kidolgozta a műszaki 
dokumentációt.

Or. en

Módosítás 257
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)A termékek forgalomba hozatala előtt az 
importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk 
(4), (6) és (7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk 
(4) és (6) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 8. cikk (4) bekezdésének c) pontja és a 8. cikk (7) bekezdése 
tekintetében javasolt módosításokat.)
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Indokolás

Ha az Unión kívüli gyártó nevét és címét kötelezően fel kell tüntetni a behozott terméken, ezek 
az információk ismertté válnak az importőr versenytársai és ügyfelei számára, aminek 
következtében az utóbbiak a jövőben e konkrét importőr megkerülésével közvetlenül az Unión 
kívüli gyártótól szerezhetik be a terméket. Ez elijesztheti a kkv-kat a behozataltól és a verseny 
jelentős mértékű torzulását okozná. Ezért javasolt, hogy ezeket az információkat a műszaki 
dokumentáció tartalmazza.

Módosítás 258
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk 
(4), (6) és (7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8.
cikkben foglalt követelményeknek, és 
különösen, hogy a gyártó által a 8. cikk 
(4) bekezdése szerint rendelkezésre 
bocsátott műszaki dokumentumok 
összhangban állnak a termékkel járó 
esetleges kockázatokkal.

Or. de

Módosítás 259
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk 

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termék megfelel a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, hogy 
a gyártó eleget tesz a 8. cikkben foglalt 
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(4), (6) és (7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

követelményeknek és hogy a gyártó által a 
8. cikk (4) bekezdése szerint kidolgozott 
műszaki dokumentáció összhangban van 
termékhez kapcsolódó lehetséges 
kockázatokkal.

Or. en

Indokolás

Az importőr fontos szerepet tölt be, mivel ő felelős azért a termékért, amit az európai piacon 
forgalomba akar hozni. Következésképpen az importőrök számára alapvető fontosságú, hogy 
a termék piaci forgalomba hozatala előtt biztosítsák számos követelmény teljesülését, különös 
tekintettel arra, hogy elvégezték a megfelelő megfelelőségértékelést, a gyártó megfelelő 
műszaki dokumentációt dolgozott ki, és hogy a terméken feltüntették a szükséges 
megfelelőségi jelzéseket.

Módosítás 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőr a terméken, vagy ha ez 
nem lehetséges, a termék csomagolásán 
vagy a termék kísérő dokumentációján 
feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi 
nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Gondoskodik arról, 
hogy más további címke ne takarja el a 
gyártó által biztosított címkén feltüntetett 
információk egyetlen részét sem.

(3) Az importőr a terméken, vagy ha ez 
nem lehetséges, a termék csomagolásán, 
illetve a termék kísérő dokumentációján,
vagy a terméken vagy a csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentációjában jól 
láthatóan jelzett weboldalon feltünteti 
nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Gondoskodik arról, 
hogy más további címke ne takarja el a 
gyártó által biztosított címkén feltüntetett 
információk egyetlen részét sem.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 8. cikk (7) bekezdése tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

Különösen a kisebb termékek (például zoknik) és a külön-külön, darabra is értékesíthető 
termékek (például golflabdák) esetében a javasolt kötelezettségek magas többletköltségeket 
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eredményeznek, mivel az információkat külön dokumentumokban kell megadni. Egy weboldal 
címének feltüntetése, ahol további információk is megtalálhatók, költséghatékony és 
környezetbarát megoldás.

Módosítás 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőr a terméken, vagy ha ez 
nem lehetséges, a termék csomagolásán 
vagy a termék kísérő dokumentációján 
feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi 
nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Gondoskodik arról, 
hogy más további címke ne takarja el a 
gyártó által biztosított címkén feltüntetett
információk egyetlen részét sem.

(3) Az importőr a terméken, vagy a termék 
csomagolásán vagy a termék kísérő 
dokumentációján feltünteti nevét, 
bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Gondoskodik arról, 
hogy ezek ne takarják el a gyártó által 
megadott, kötelezően feltüntetendő vagy 
biztonsághoz kapcsoló információk 
egyetlen részét sem.

Or. en

Indokolás

A „ha ez nem lehetséges” kifejezés törlése nagyobb fokú rugalmasságot biztosít az 
importőrök számára a 10. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtásához (az 
információkat feltüntethetik a csomagoláson, és nem szükségszerűen magán a terméken, így 
nem szükséges megbontani a csomagolást). Az utolsó mondat módosításának célja, hogy a 
tovább bővítse az alapvető információk lehetségesen eltakarásának módjait (ez nem csak 
címkék használatával történhet, hanem például további csomagolással is). Emellett az e 
rendelkezésben említett információkat nem szabad a címkén feltüntetett információkra 
korlátozni.

Módosítás 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

(3a) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a termékeiken az azonosításukat 
lehetővé tevő típus-, tétel- vagy 
sorozatszámot, illetve más, a termék 
azonosítását lehetővé tevő, a fogyasztók 
számára 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 kísérő 
dokumentációján feltüntetik.

Or. en

Módosítás 263
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a termékeiken az azonosításukat 
lehetővé tevő típus-, tétel- vagy 
sorozatszámot, illetve más, a termék 
azonosítását lehetővé tevő, a fogyasztók 
számára könnyen látható és olvasható 
elemet helyeznek el, illetve a szükséges 
információt a termék csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján feltüntetik.

Or. en

Módosítás 264
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termékhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek, kivéve ha a termék 
használati utasítás és biztonsági tájékoztató 
nélkül is biztonságosan és a gyártó 
szándéka szerinti módon használható.

Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termékhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt vagy 
könnyen érthető ábrákkal illusztrált 
használati utasítást és biztonsági 
tájékoztatót mellékeljenek, kivéve ha a 
termék használati utasítás és biztonsági 
tájékoztató nélkül is biztonságosan és a 
gyártó szándéka szerinti módon 
használható.

Or. en

Indokolás

Az uniós nyelvek mindegyikére történő fordítás néhány esetben jól helyettesíthető rajzok vagy 
piktogramok segítségével megadott utasításokkal. Az ilyen innovatív megoldások az egyes 
termékekre vonatkozó utasításokban használt műszaki nyelvezet jó és vonzó alternatívái.

Módosítás 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében elvégzik 
a forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a piaci 
forgalomba hozott termék – igazságügyi 
tisztviselő, hatóság vagy az egyes 
tagállamok által kijelölt egyéb képesített 
személy felügyelete mellett –
véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív 
mintáin legalább évente egyszer teszteket 
végeznek, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
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minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

Or. en

Módosítás 266
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében elvégzik 
a forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a piaci 
forgalomba hozott termék – igazságügyi 
tisztviselő, hatóság vagy az egyes 
tagállamok által kijelölt egyéb képesített 
személy felügyelete mellett –
véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív 
mintáin legalább évente egyszer teszteket 
végeznek, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről. Az 
importőrök – azonos feltételek mellett –
kiváltképpen teszteket végeznek azokon a 
termékeken, amelyekre a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet 12. cikke 
alapján a Bizottság határozata vonatkozik 
vagy vonatkozott.

Or. en

Módosítás 267
Wim van de Camp

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

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében elvégzik 
a forgalmazott termék mintájának
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a piaci 
forgalomba hozott termék – igazságügyi 
tisztviselő, hatóság vagy az egyes 
tagállamok által kijelölt egyéb képesített 
személy felügyelete mellett –
véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív 
mintáin legalább évente egyszer teszteket 
végeznek, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről. Az 
importőrök – azonos feltételek mellett –
kiváltképpen teszteket végeznek azokon a 
termékeken, amelyekre a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet 12. cikke 
alapján a Bizottság határozata vonatkozik 
vagy vonatkozott.

Or. en

Indokolás

Az új 6a. cikk indokolásával azonos.

Módosítás 268
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében elvégzik 
a forgalmazott termék mintájának 
vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 

(6) Az importőrök a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a személyek egészségének és 
biztonságának védelme érdekében elvégzik 
a forgalmazott termék véletlenszerűen 
kiválasztott, reprezentatív mintájának 
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panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a 
panaszokat, nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, a nem megfelelő termékekről 
és a visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

Or. en

Módosítás 269
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

(Lásd e képviselő által a 8. cikk (9) bekezdése és a 11. cikk (5) bekezdése tekintetében javasolt 
módosítást.)

Indokolás

A „ha” szó jogbizonytalanságot teremt, mivel úgy érthető, hogy a kiigazító intézkedések 
alkalmazását még inkább feltételessé teszi.
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Módosítás 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Továbbá az importőrök 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 271
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
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megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről. 
Sürgős esetekben vagy abban az esetben, 
ha a gyártó nem teljesíti e kötelezettségét, 
a tagállamok kiigazító intézkedésekre 
kötelezik az importőrt a [termékek piaci 
felügyeletéről szóló, …-i xxxx/xxxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi]* rendelet 9. 
cikkének (3) bekezdése szerint.
__________________
* HL: Kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet (COD 
2013/0048) számát, keltét és hivatkozását.

Or. de

Módosítás 272
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Továbbá az importőrök 
erről haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
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azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. de

Módosítás 273
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Ezenkívül 
megteszik az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy figyelmeztessék a 
fogyasztókat azokra a veszélyekre, 
amelyeket a termék rájuk nézve 
esetlegesen képvisel. Továbbá ha a termék 
nem biztonságos, az importőrök erről 
haladéktalanul értesítik azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazzák a 
terméket, és részletesen tájékoztatják őket 
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott termék nem 
biztonságos vagy más ok miatt nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, az 
importőrök erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről és az 
ilyen intézkedések eredményeiről.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő tájékoztatásának garantálása 
érdekében (nyomon követés) az importőrök által a piacfelügyeleti hatóságok számára nyújtott 
tájékoztatás a lehetséges kiigazító intézkedések eredményeit is magában foglalja. Ugyanez a 
kötelezettség vonatkozik a gyártókra (8. cikk), az importőrökre (10. cikk) és a forgalmazókra 
(11. cikk).

Módosítás 275
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az importőrök a műszaki 
dokumentációt a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőrzik és kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.

(8) Az importőrök biztosítják, hogy a 
műszaki dokumentáció vonatkozó részeit a 
termék forgalomba hozatala után öt évig 
indokolt kérésre – elektronikus vagy nem 
elektronikus formában – a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátható 
legyen.

Or. en

(Lásd a 768/2008/EK határozat R4. cikkének (8) bekezdését, valamint az e képviselő által a 8. 
cikk (5) bekezdése tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A 768/2008/EK határozat értelmében az importőrök „…-ig [egy a termék élettartamával és a 
vele járó kockázatokkal arányosan meghatározandó időszakig] […] biztosítják, hogy a 
műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen”. A javasolt 10 
éves időszak egyértelműen meghaladja a legtöbb fogyasztási cikk élettartamát, azért le kell 
rövidíteni. A kérésekben jelezni kell az érintett termék tekintetében azonosított kockázatokat.

Módosítás 276
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az importőrök a műszaki 
dokumentációt a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőrzik és kérésre 
a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.

(8) Az importőrök biztosítják, hogy a 
műszaki dokumentáció kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátható legyen.

Or. en

Módosítás 277
Raffaele Baldassarre
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az importőrök a műszaki 
dokumentációt a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőrzik és kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátják.

(8) Az importőrök biztosítják, hogy a 
műszaki dokumentáció a termék 
forgalomba hozatala után tíz évig kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátható legyen.

Or. en

Indokolás

A fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelet ne legyen szigorúbb a harmonizált 
jogszabályoknál. Következésképpen az importőrök számára a műszaki dokumentáció
megőrzése helyett azt kell előírni, hogy kérésre bocsássák azt a hatóságok rendelkezésére. 

Módosítás 278
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az importőrök fényképekkel 
illusztrált jegyzékeket állítanak össze 
termékmodelljeikről, és megfelelő 
eszközök révén a nyilvánosság és más 
gazdasági szereplők rendelkezésére 
bocsátják azokat, különös tekintettel 
azokra a termékekre, amelyekre a 
termékek piaci felügyeletéről szóló 
rendelet [XREFX] 12. cikke alapján a 
Bizottság határozata vonatkozik, valamint 
a széles körben forgalmazott termékekre. 
Az importőr a piacfelügyeleti hatóságok és 
mindazon gazdasági szereplők számára, 
akikhez a termék a forgalmazás során 
eljut – kérésre – bizonyítékot szolgáltat a 
termékmodelljei közötti alapvető 
eltérésekről.

Or. en
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Módosítás 279
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A forgalmazó a termék
forgalmazásakor kellő gondossággal jár el 
a rendeletben meghatározott 
követelményekkel kapcsolatban.

(1) A forgalmazó a termék forgalmazása 
előtt kellő gondossággal jár el a 
rendeletben meghatározott 
követelményekkel kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 280
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) 
és (8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a
forgalmazók ellenőrzik, hogy a termék 
tartalmazza-e a gyártók és az importőrök
számára a 8. cikk (6), (7) és (8) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
információkat.

Or. en

Indokolás

Az átfogalmazott szöveg egyértelművé teszi, hogy a forgalmazóknak nem kell értékelniük a 
gyártók és az importőrök által biztosított információk pontosságát. A forgalmazóknak 
(különösen a kkv-knak) nincsenek eszközeik ilyen műszaki értékelések elvégzéséhez. A 
forgalmazóknak csak előírt információk meglétét kell ellenőrizniük. Ez lehetővé tenné 
valamennyi forgalmazó – különösen a kkv-k – számára, hogy hatékonyabban és megfelelően 
alkalmazzák a rendeletet.
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Módosítás 281
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és 
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és 
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében előírt követelményeket.

Or. en

Módosítás 282
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) 
és (8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4)
bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a termék 
tartalmazza-e a 8. cikk (6) és (7) 
bekezdésében, valamint a 10. cikk (3) 
bekezdésében előírt jelzéseket, továbbá a 
8. cikk (8) bekezdése és a 10. cikk (4) 
bekezdése szerinti információkat.

Or. it

Módosítás 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a (2) A termék forgalmazása előtt a 
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forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és 
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

forgalmazók kellő gondossággal
ellenőrzik, hogy a gyártó és az importőr 
betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és (8) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

Or. de

Indokolás

A 2011/65/EU irányelv 10. cikkének a) pontjához való igazítás. Az arányosság érdekében a 
szúrópróbaszerű ellenőrzéseknek elegendőnek kell lenniük.

Módosítás 284
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) 
és (8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken 
feltüntették-e a 8. cikk (6) és (7)
bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében előírt jelzéseket, a 8. cikk 
(8) bekezdésében és a 10. cikk (4) 
bekezdésében előírt elemekkel együtt.

Or. en

Módosítás 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és 
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és 
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
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bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket. A forgalmazó 
gondoskodik arról, hogy ezek a gyártó 
vagy az importőr által megadott, 
kötelezően feltüntetendő vagy 
biztonsághoz kapcsoló információk 
egyetlen részét se takarják el.

Or. en

Indokolás

A forgalmazóra az importőrrel azonos kötelezettség vonatkozik (10. cikk (3) bekezdés), és nem 
takarhatja el a gyártó és az importőr által megadott lényeges információkat.

Módosítás 286
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és 
az importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) 
és (8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken 
feltüntették-e a 8. cikk (6), (7) és (8) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt 
információkat.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a forgalmazó nem ellenőrizheti ezen elemek megbízhatóságát, 
csak a meglétüket.

Módosítás 287
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon termékek esetében, amelyekre a 
termékek piaci felügyeletéről szóló 
rendelet [XREFX] 12. cikke alapján a 
Bizottság határozata vonatkozik vagy 
vonatkozott, a forgalmazók – a fogyasztók 
egészségének és biztonságának védelme 
érdekében – legalább évente egyszer 
elvégzik a forgalmazott termék 
igazságügyi tisztviselő, hatóság vagy az 
egyes tagállamok által kijelölt egyéb 
képesített személy felügyelete mellett 
véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív 
mintáinak vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Az új 6a. cikk indokolásával azonos.

Módosítás 288
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
meg, vagy okkal feltételezi, hogy egy 
termék nem felel meg ennek a rendeletnek, 
akkor addig nem forgalmazza a terméket, 
amíg nem biztosították annak 
megfelelőségét. Továbbá amennyiben a 
termék nem biztonságos, a forgalmazó 
erről tájékoztatja értelemszerűen a gyártót 
vagy az importőrt, továbbá a székhelye 
szerinti tagállam piacfelügyeleti hatóságát.

(3) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
meg, vagy okkal feltételezi, hogy egy 
termék nem felel meg ennek a rendeletnek, 
akkor addig nem forgalmazza a terméket, 
amíg nem biztosították annak 
megfelelőségét. Továbbá amennyiben a 
termék nem biztonságos, a forgalmazó 
erről tájékoztatja értelemszerűen a gyártót 
vagy az importőrt, továbbá a székhelye
szerinti tagállam piacfelügyeleti hatóságát. 
Amennyiben a termékekre a piaci 
felügyeletéről szóló rendelet 12. cikke 
alapján a Bizottság határozata vonatkozik 
vagy vonatkozott, a forgalmazók – a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
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védelme érdekében – legalább évente 
egyszer elvégzik a forgalmazott termék 
igazságügyi tisztviselő, hatóság vagy az 
egyes tagállamok által kijelölt egyéb 
képesített személy felügyelete mellett 
véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív 
mintáinak vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Az új 6a. cikk indokolásával azonos.

Módosítás 289
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
meg, vagy okkal feltételezi, hogy egy 
termék nem felel meg ennek a rendeletnek, 
akkor addig nem forgalmazza a terméket, 
amíg nem biztosították annak 
megfelelőségét. Továbbá amennyiben a 
termék nem biztonságos, a forgalmazó 
erről tájékoztatja értelemszerűen a gyártót 
vagy az importőrt, továbbá a székhelye 
szerinti tagállam piacfelügyeleti hatóságát.

(3) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
meg, vagy okkal feltételezi, hogy egy 
termék nem felel meg ennek a rendeletnek, 
akkor addig nem forgalmazza a terméket, 
amíg nem biztosították annak 
megfelelőségét. Továbbá amennyiben a 
termék nem biztonságos, a forgalmazó 
erről tájékoztatja értelemszerűen a gyártót 
vagy az importőrt, továbbá a székhelye 
szerinti tagállam piacfelügyeleti hatóságát.
Amennyiben a termékekre a piaci 
felügyeletéről szóló rendelet [XREFX] 12. 
cikke alapján a Bizottság határozata 
vonatkozik vagy vonatkozott, a 
forgalmazók – a fogyasztók egészségének 
és biztonságának védelme érdekében –
legalább évente egyszer elvégzik a 
forgalmazott termék igazságügyi 
tisztviselő, hatóság vagy az egyes 
tagállamok által kijelölt egyéb képesített 
személy felügyelete mellett véletlenszerűen 
kiválasztott reprezentatív mintáinak 
vizsgálatát.
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Or. en

Módosítás 290
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A forgalmazók biztosítják, hogy – amíg 
a termék saját felelősségi körükben van – a 
raktározás vagy a szállítás körülményei ne 
veszélyeztessék a terméknek a 4. cikkben 
előírt általános biztonsági követelménynek 
való megfelelőségét, valamint 
értelemszerűen a 8. cikk (6), (7) és (8) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírtak teljesítését.

(4) A forgalmazók biztosítják, hogy – amíg 
a termék saját felelősségi körükben van – a 
raktározás vagy a szállítás körülményei ne 
veszélyeztessék a terméknek a 4. cikkben 
előírt általános biztonsági követelménynek 
való megfelelőségét, valamint a 8. cikk (6), 
(7) és (8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és 
(4) bekezdésében leírtak teljesítését.

Or. en

Módosítás 291
Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A forgalmazók a termékkel járó 
esetleges kockázatok által indokolt 
mértékben a fogyasztók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében 
elvégezhetik a forgalmazott termék 
mintájának vizsgálatát.

Or. fr

Indokolás

Nem célszerű arra kötelezni a forgalmazókat, hogy vizsgálják meg a forgalmazott termékeket. 
Mindazonáltal – a jelenlegi gyakorlattal összhangban – e rendeletnek – különösen az 
esetleges kockázatokkal járó termékek esetében – ösztönöznie kell a forgalmazókat e vizsgálat 
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elvégzésére.

Módosítás 292
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A forgalmazók biztosítják, hogy 
eljárásokkal rendelkeznek a kiigazító 
intézkedések megtételéhez, termékeik 
kivonásához vagy visszahívásához, és 
azokat kérésre ismertetik a piacfelügyeleti 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 293
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

(Lásd e képviselő által a 8. cikk (9) bekezdése és a 10. cikk (7) bekezdése tekintetében javasolt 
módosításokat.)

Indokolás

A „ha” szó jogbizonytalanságot teremt, mivel úgy érthető, hogy a kiigazító intézkedések 
alkalmazását még inkább feltételessé teszi.

Módosítás 294
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése alkalmazandó 
előírásainak, gondoskodnak arról, hogy 
meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve 
adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 295
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről. 
Sürgős esetekben vagy abban az esetben, 
ha a forgalmazó nem teljesíti e 
kötelezettségét, a tagállamok kiigazító 
intézkedésekre kötelezik a forgalmazót a 
[termékek piaci felügyeletéről szóló, …-i 
xxxx/xxxx/EU európai parlamenti és 
tanácsi]* rendelet 9. cikkének (3) 
bekezdése szerint.
__________________
* HL: Kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet (COD 
2013/0048) számát, keltét és hivatkozását.

Or. de

Módosítás 296
Catherine Stihler
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. A 
forgalmazók biztosítják, hogy eljárásokkal 
rendelkeznek a kiigazító intézkedések 
megtételéhez, és a piaci fogalomba hozott 
termékeik kivonásához vagy 
visszahívásához. Továbbá ha a termék nem 
biztonságos, a forgalmazók erről 
haladéktalanul értesítik értelemszerűen a 
gyártót vagy az importőrt, továbbá azoknak 
a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 297
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
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cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

cikk (3), (4) és (5) bekezdése 
értelemszerűen alkalmazandó előírásainak, 
további intézkedésig azonnal felfüggesztik 
az értékesítést, és gondoskodnak arról, 
hogy meghozzák a szükséges kiigazító 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
megfelelőségének biztosítására, illetve a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Továbbá a forgalmazók 
erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az
egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. de

Módosítás 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve adott esetben a forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Továbbá 
ha a termék nem biztonságos, a 
forgalmazók erről haladéktalanul értesítik 
értelemszerűen a gyártót vagy az importőrt, 
továbbá azoknak a tagállamoknak a 
piacfelügyeleti hatóságait, amelyeknek a 
piacán forgalmazzák a terméket, és 
részletesen tájékoztatják őket különösen az 

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalmazott termék nem felel meg 
a 8. cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. 
cikk (3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, haladéktalanul 
gondoskodnak arról, hogy meghozzák a 
szükséges kiigazító intézkedéseket a 
szóban forgó termék megfelelőségének 
biztosítására, illetve adott esetben a 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Továbbá ha a termék nem 
biztonságos, a forgalmazók erről 
haladéktalanul értesítik értelemszerűen a 
gyártót vagy az importőrt, továbbá azoknak 
a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
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egészségi és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről és az 
ilyen intézkedések eredményeiről.

Or. en

Indokolás

A reagálási képesség tekintetében azonos kötelezettségnek kell vonatkoznia a gyártókra, az 
importőrökre és a forgalmazókra (a „haladéktalanul” szó beillesztéséhez kapcsolódik). 
Ezenkívül biztosítani kell, hogy a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő tájékoztatásának 
garantálása érdekében (nyomon követés) a gyártók által a piacfelügyeleti hatóságok számára 
nyújtott tájékoztatás a lehetséges kiigazító intézkedések eredményeit is magában foglalja. 
Ugyanez a kötelezettség vonatkozik a gyártókra (8. cikk), az importőrökre (10. cikk) és a 
forgalmazókra (11. cikk).

Módosítás 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A forgalmazók felkérhetnek egy 
szakmai szervezetet, amelynek tagjai, vagy 
kollektív szervezetté válva szakmai 
szervezetbe tömörülhetnek az e cikk 
szerinti kötelezettségeik teljesítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 300
Franz Obermayr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A forgalmazók alternatív 
megoldásként beléphetnek egy szakmai 
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egyesületbe annak érdekében, hogy e 
kereteken belül eleget tegyenek az e 
cikkben rájuk rótt kötelezettségeknek.

Or. de

Módosítás 301
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A forgalmazók felkérhetnek egy 
szakmai szervezetet, amelynek tagjai, vagy 
kollektív szervezetté válva szakmai 
szervezetbe tömörülhetnek az e cikk 
szerinti kötelezettségeik teljesítése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Azok a forgalmazók, akik nem tudják vagy nem kívánják közvetlenül biztosítani az e cikkben 
előírt kötelezettségeknek való megfelelést, szakmai szervezetbe tömörülhetnek, és erre a 
szervezetre bízhatják az e cikk szerinti kötelezettségek teljesítésének a feladatát.

Módosítás 302
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A forgalmazók felkérhetnek egy 
szakmai szervezetet, amelynek tagjai, vagy 
kollektív szervezetté válva szakmai 
szervezetbe tömörülhetnek az e cikk 
szerinti kötelezettségeik teljesítése 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 303
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon esetek, amelyekben a gyártói 
kötelezettségek vonatkoznak az 
importőrökre és a forgalmazókra

A gazdasági szereplők további 
kötelezettségei

Or. de

Módosítás 304
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon esetek, amelyekben a gyártói 
kötelezettségek vonatkoznak az 
importőrökre és a forgalmazókra

Azon esetek, amelyekben a gyártói 
kötelezettségek vonatkoznak az 
importőrökre és a forgalmazókra, és 
viszont

Or. it

Módosítás 305
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy tagállam egy adott termék 
megfelelőségével kapcsolatban illetékes 
hatóságának kérésére a gazdasági 



PE516.922v03-00 142/168 AM\1003186HU.doc

HU

szereplők kapcsolattartót jelölnek ki. A 
kapcsolattartó megegyezhet az (1) 
bekezdésben említett személlyel.

Or. de

Módosítás 306
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők termékbiztonságért 
felelős általános megbízottat jelölnek ki, 
és személyéről tájékozatják a tagállam 
illetékes hatóságát. A tagállamok ezzel 
kapcsolatban további rendelkezéseket 
hozhatnak.

Or. de

Módosítás 307
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártó importőrnek minősül és ezért 
alkalmazandók rá az importőrök 
vonatkozásában a 10. cikkben 
meghatározott kötelezettségek, ha saját 
nevében vagy védjegye alatt hoz 
forgalomba egy olyan terméket, amelyet 
korábban már egy másik gazdasági 
szereplő forgalomba hozott az Európai 
Unióban.

Or. it
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Módosítás 308
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn az 
alábbi feltételek teljesülése esetén:

törölve

a) a nem biztonságos termékek jól 
azonosíthatók és a számuk korlátozott;
b) a gyártó, az importőr vagy a 
forgalmazó bizonyítani tudja, hogy a 
veszély teljes körűen ellenőrzés alatt áll, 
így a termék már nem veszélyeztetheti 
személyek egészségét és biztonságát.
c) a termék veszélyességének oka olyan 
jellegű, hogy annak ismerete nem 
jelentene hasznos információt a 
hatóságok vagy a nyilvánosság számára.

Or. de

Módosítás 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn az 
alábbi feltételek teljesülése esetén:

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn, ha 
a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a veszély teljes 
körűen ellenőrzés alatt áll, így a termék 
már nem veszélyeztetheti személyek 
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egészségét és biztonságát, valamint hogy 
minden korrekciós intézkedést meghoztak 
annak érdekében, hogy a termék 
megfeleljen az előírásoknak, vagy a 
termék forgalomból való kivonása vagy 
visszahívása érdekében.

Or. it

Módosítás 310
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn az 
alábbi feltételek teljesülése esetén:

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn a 3. 
cikk (1) bekezdése szerinti, kizárólag a 
termék használatával összeegyeztethető, 
elfogadhatónak tekintett és a személyek 
biztonsága és egészsége magas szintű 
védelmének megfelelő legkisebb kockázat 
vagy az alábbi feltételek teljesülése esetén:

Or. fr

Indokolás

Pontosításról van szó. A piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség 
nem áll fenn a 3. cikk szerinti biztonságos termékek, azaz a kizárólag a termék használatával 
összeegyeztethető, elfogadhatónak tekintett és a személyek biztonsága és egészsége magas 
szintű védelmének megfelelő legkisebb kockázatot jelentő termékek esetén sem.

Módosítás 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

a) a nem biztonságos termékek jól 
azonosíthatók és a számuk korlátozott;

törölve

Or. it

Módosítás 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártó, az importőr vagy a 
forgalmazó bizonyítani tudja, hogy a 
veszély teljes körűen ellenőrzés alatt áll, 
így a termék már nem veszélyeztetheti 
személyek egészségét és biztonságát;

törölve

Or. it

Módosítás 313
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a veszély teljes 
körűen ellenőrzés alatt áll, így a termék 
már nem veszélyeztetheti személyek 
egészségét és biztonságát;

b) a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a személyek
egészségével és biztonságával kapcsolatos 
veszélyek megakadályozása érdekében a 
veszély ténylegesen ellenőrzés alatt áll;

Or. en

Indokolás

A veszélyek feletti teljes ellenőrzés a gyakorlatban nem megvalósítható. A megfogalmazást 
ezért módosítani kell, hogy a gazdasági szereplők számára jogbiztonságot teremtsünk.
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Módosítás 314
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a veszély teljes 
körűen ellenőrzés alatt áll, így a termék 
már nem veszélyeztetheti személyek 
egészségét és biztonságát;

b) a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a veszély 
ténylegesen ellenőrzés alatt áll;

Or. en

Módosítás 315
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék veszélyességének oka olyan 
jellegű, hogy annak ismerete nem 
jelentene hasznos információt a 
hatóságok vagy a nyilvánosság számára.

törölve

Or. en

Indokolás

Először is, a veszély oka nem biztos, hogy ismert. Másodszor, ha a veszély oka ismert, a 
gazdasági szereplők számára nehéz megítélni, hogy az a közérdek szempontjából hasznos 
információt jelent-e. Az ilyen előírás jogbizonytalanságot teremtene.

Módosítás 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

c) a termék veszélyességének oka olyan 
jellegű, hogy annak ismerete nem 
jelentene hasznos információt a 
hatóságok vagy a nyilvánosság számára.

törölve

Or. it

Módosítás 317
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja azokat a helyzeteket, 
amelyekben teljesülnek az (1) 
bekezdésben leírt feltételek. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 318
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el mindazon termékek, 
termékkategóriák és -csoportok 
meghatározására, amelyek esetében az 
alacsony veszélyességi szint miatt magán a 
terméken nem szükséges feltüntetni a 8. 

törölve
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cikk (7) bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.

Or. en

Módosítás 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el mindazon termékek, 
termékkategóriák és -csoportok 
meghatározására, amelyek esetében az 
alacsony veszélyességi szint miatt magán a 
terméken nem szükséges feltüntetni a 8. 
cikk (7) bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.

törölve

Or. it

Módosítás 320
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el mindazon termékek, 
termékkategóriák és -csoportok 
meghatározására, amelyek esetében az 
alacsony veszélyességi szint miatt magán a 
terméken nem szükséges feltüntetni a 8. 
cikk (7) bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el mindazon termékek, 
termékkategóriák és -csoportok 
meghatározására, amelyek esetében az 
alacsony veszélyességi szint miatt nem 
szükséges feltüntetni a 8. cikk (7) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy e bekezdés szövegét összehangolja a 8. cikk (7) bekezdésével és a 10. 
cikk (3) bekezdésével, amelyek értelmében a szükséges információkat a csomagoláson vagy a 
termék kísérő dokumentációján is fel lehet tüntetni, ha az adatok feltüntetése magán a 
terméken nem lehetséges.

Módosítás 321
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el mindazon termékek, 
termékkategóriák és -csoportok 
meghatározására, amelyek esetében az 
alacsony veszélyességi szint miatt magán a 
terméken nem szükséges feltüntetni a 8. 
cikk (7) bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el mindazon termékek, 
termékkategóriák és -csoportok 
meghatározására, amelyek esetében magán 
a terméken nem szükséges feltüntetni a 8. 
cikk (7) bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.

Or. en

Indokolás

A termék és a gazdasági szereplők azonosítása alapvető fontosságú. A forgalomba hozott 
termékek biztonságosságának garantálása érdekében elengedhetetlen az egyes szereplők 
szerepeinek és kötelezettségeinek egyértelmű azonosítása és meghatározása.

Módosítás 322
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gazdasági szereplőknek kérésre (1) A gazdasági szereplőknek kérésre 
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azonosítaniuk kell a piacfelügyeleti 
hatóságok részére a következőket:

tájékoztatniuk kell a piacfelügyeleti 
hatóságokat a következőkről:

Or. fr

Indokolás

Az érintett termékek mennyiségére vonatkozó információ, valamint a nyomon követhetőségre 
vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló információ különösen hasznos a kockázatértékelés 
és a célzott vizsgálatok végzése szempontjából.

Módosítás 323
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági szereplőt, amely nekik a 
terméket szállította;

a) a gazdasági szereplőt, amely nekik a 
terméket szállította; a szállított termékek 
jellegét és számát, valamint bármely 
nyomonkövethetőségre vonatkozó adatot;

Or. de

Módosítás 324
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági szereplőt, amely nekik a 
terméket szállította;

a) azon gazdasági szereplő személye, 
amely nekik a terméket szállította, 
valamint az érintett termékek mennyisége 
és a nyomon követhetőségre vonatkozó 
valamennyi rendelkezésre álló kiegészítő 
információ;

Or. fr
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Indokolás

Az érintett termékek mennyiségére vonatkozó információ, valamint a nyomon követhetőségre
vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló információ különösen hasznos a kockázatértékelés 
és a célzott vizsgálatok végzése szempontjából.

Módosítás 325
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gazdasági szereplőt, amelyeknek a 
terméket szállítják.

b) a gazdasági szereplőt, amelyeknek a 
terméket szállítják. a szállított termékek 
jellegét és számát, valamint bármely 
nyomonkövethetőségre vonatkozó adatot;

Or. de

Módosítás 326
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gazdasági szereplőt, amelyeknek a 
terméket szállítják.

b) azon gazdasági szereplő személye, 
amelyeknek a terméket szállítják, valamint 
az érintett termékek mennyisége és a 
nyomon követhetőségre vonatkozó 
valamennyi rendelkezésre álló kiegészítő 
információ.

Or. fr

Indokolás

Az érintett termékek mennyiségére vonatkozó információ, valamint a nyomon követhetőségre 
vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló információ különösen hasznos a kockázatértékelés 
és a célzott vizsgálatok végzése szempontjából.
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Módosítás 327
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 10
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követő 10 évig kell képesnek 
lenniük bemutatni az első bekezdésben 
említett információkat.

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 5 évig, 
illetve a termék általuk történő kiszállítását 
követő 5 évig kell képesnek lenniük 
bemutatni az első bekezdésben említett 
információkat.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az e rendelet által lefedett termékek széles körét és általuk képviselt alacsony 
kockázati szintet, aránytalan adminisztratív teher lenne az a kötelezettség, hogy valamennyi 
fogyasztási cikk tekintetében 10 évig információkat őrizzenek meg a szállítási láncról. A kis-
és középvállalkozások számára szinte lehetetlen lesz e követelmények teljesítése, és alapvetően 
meggyengítené azt a képességüket, hogy nagyobb vállalatokkal versenyezzenek.

Módosítás 328
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 10 
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követő 10 évig kell képesnek 
lenniük bemutatni az első bekezdésben 
említett információkat.

(2) A gazdasági szereplőknek a termék a 
termék részükre történő kiszállítását 
követő, a termék életciklusának ésszerű 
értékelése alapján meghatározott 
időszakig kell képesnek lenniük bemutatni 
az első bekezdésben említett 
információkat.

Or. en
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Módosítás 329
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a gazdasági szereplők 
azonosítják az első bekezdésben említett 
információkat, a piacfelügyeleti 
hatóságok bizalmas információként 
kezelik azokat.

Or. en

Indokolás

Számos forgalmazó és nagykereskedő számára cégtitoknak minősül, hogy honnan szereznek 
be és hová szállítanak termékeket. Ezért védeni kell a beszállítóik azonosítását szolgáló 
adatokat. A gazdasági szereplők által nyújtott információkat csak a piacfelügyeleti hatóságok 
használhatják fel, és nem kerülhet sor üzleti titoknak minősülő információk általános 
közzétételére, mint ahogy arra sem, hogy ilyen információk a versenytársak tudomására 
jussanak.

Módosítás 330
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
A termékek nyomon követhetősége
(1) Bizonyos termékek, termékkategóriák 
és -csoportok esetében, amelyek sajátos 
jellemzőik miatt, illetve a sajátos 
forgalmazási vagy használati feltételekből 
adódóan nagy valószínűséggel súlyosan 
veszélyeztethetik a személyek egészségét és 
biztonságát, a Bizottság előírhatja a 
terméket forgalomba hozó és forgalmazó 
gazdasági szereplőknek, hogy 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
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illetve ilyet használjanak.
(2) A nyomonkövetési rendszernek 
biztosítania kell az adatok elektronikus 
úton történő gyűjtését és tárolását, és 
ezáltal lehetővé kell tennie a termék és az 
értékesítési láncban részt vevő gazdasági 
szereplők azonosítását, továbbá 
biztosítania kell az adatokhoz való 
hozzáférést egy megfelelő adathordozónak 
a terméken, annak csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján való 
elhelyezésével.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) mindazon termékek, termékkategóriák 
és -csoportok meghatározása, amelyek 
nagy valószínűséggel az (1) bekezdésben 
leírt módon súlyosan veszélyeztethetik a 
személyek egészségét és biztonságát;
b) mindazon adatok meghatározása, 
amelyeket a gazdasági szereplőknek össze 
kell gyűjteniük és tárolniuk kell a (2) 
bekezdésben említett nyomonkövetési 
rendszer segítségével.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (2) bekezdésben 
említett adathordozó típusát és annak 
elhelyezését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.
(5) A (3) és (4) bekezdésben említett 
intézkedések elfogadásakor a Bizottság 
figyelembe veszi a következőket:
a) az intézkedések költséghatékonysága, 
beleértve a vállalkozásokra és különösen a 
kis- és középvállalkozásokra gyakorolt 
hatásaikat;
b) a nemzetközi szinten használt 
nyomonkövetési rendszerekkel való 
kompatibilitás.
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Or. en

Indokolás

Nem bizonyított, hogy e rendelkezések bármilyen hozzáadott értéket nyújtanának vagy előnyt 
biztosítanának a fogyasztók, a piacfelügyeleti hatóságok vagy a gazdasági szereplők számára. 
E rendelkezések költséget jelentenek a vállalkozások számára – e költségeket azonban még 
nem mérték fel, és a vállalkozások várhatóan áthárítják azokat a fogyasztókra. Ezenkívül az 
sem bizonyított, hogy vannak olyan nem harmonizált termékek, amelyek esetében a veszélyek 
magas szintje szükségessé teszi e megközelítés alkalmazását. E rendelkezés ezért aránytalan.

Módosítás 331
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bizonyos termékek, termékkategóriák 
és -csoportok esetében, amelyek sajátos 
jellemzőik miatt, illetve a sajátos 
forgalmazási vagy használati feltételekből 
adódóan nagy valószínűséggel súlyosan 
veszélyeztethetik a személyek egészségét 
és biztonságát, a Bizottság előírhatja a 
terméket forgalomba hozó és forgalmazó 
gazdasági szereplőknek, hogy 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

(1) Bizonyos termékek, termékkategóriák 
és -csoportok esetében, amelyek sajátos 
jellemzőik miatt, illetve a sajátos 
forgalmazási vagy használati feltételekből 
adódóan nagy valószínűséggel súlyosan 
veszélyeztethetik a személyek egészségét 
és biztonságát, a Bizottság – adott esetben 
a vonatkozó érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően – előírhatja a 
terméket forgalomba hozó és forgalmazó 
gazdasági szereplőknek, hogy 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

Or. en

Indokolás

Mielőtt a Bizottság új nyomonkövetési követelményekre tesz javaslatot, konzultálnia kell a 
vonatkozó érdekelt felekkel, például üzleti és fogyasztói szervezetekkel, hogy felhasználhassák 
szakértelmüket, és figyelembe vegyék az ilyen követelmények gyakorlati következményeit.

Módosítás 332
Lara Comi



PE516.922v03-00 156/168 AM\1003186HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bizonyos termékek, termékkategóriák 
és -csoportok esetében, amelyek sajátos 
jellemzőik miatt, illetve a sajátos 
forgalmazási vagy használati feltételekből 
adódóan nagy valószínűséggel súlyosan 
veszélyeztethetik a személyek egészségét 
és biztonságát, a Bizottság előírhatja a
terméket forgalomba hozó és forgalmazó 
gazdasági szereplőknek, hogy 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

(1) Bizonyos termékek, termékkategóriák 
és -csoportok esetében, különös tekintettel 
azokra, amelyek sajátos jellemzőik miatt, 
illetve a sajátos forgalmazási vagy 
használati feltételekből adódóan nagy 
valószínűséggel súlyosan veszélyeztethetik 
a személyek egészségét és biztonságát, a 
Bizottság előírhatja a terméket forgalomba 
hozó és forgalmazó gazdasági 
szereplőknek, hogy nyomonkövetési 
rendszert hozzanak létre, illetve ilyet 
használjanak.

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési rendszer létrehozása más termékkategóriák tekintetében is hasznos lehet, 
mivel a termék és az értékesítési láncban részt vevő gazdasági szereplő azonosítása (a 
korábbi 15. cikk (2) bekezdése) alapvető fontosságú.

Módosítás 333
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyomonkövetési rendszernek 
biztosítania kell az adatok elektronikus 
úton történő gyűjtését és tárolását, és 
ezáltal lehetővé kell tennie a termék és az 
értékesítési láncban részt vevő gazdasági 
szereplők azonosítását, továbbá 
biztosítania kell az adatokhoz való 
hozzáférést egy megfelelő adathordozónak 
a terméken, annak csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján való 
elhelyezésével.

(2) A nyomonkövetési rendszernek 
biztosítania kell az adatok elektronikus 
úton történő gyűjtését és tárolását, és 
ezáltal lehetővé kell tennie a termék és az 
értékesítési láncban részt vevő gazdasági 
szereplők azonosítását, továbbá 
biztosítania kell az adatokhoz való 
hozzáférést egy megfelelő adathordozónak 
a terméken, annak csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján való 
elhelyezésével. A nyomonkövetési 
rendszer olyan eszközöket is magában 
foglal, amelyekkel a termékek nyomon 
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követhetőségét – önkéntesen választható 
intézkedések alkalmazásával – a 
fogyasztókig kiterjesztik. 

Or. en

Módosítás 334
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nyomonkövetési rendszer olyan 
eszközöket is magában foglal, amelyekkel 
a termékek nyomon követhetőségét –
önkéntesen választható intézkedések 
alkalmazásával – a fogyasztókig 
kiterjesztik.

Or. en

Módosítás 335
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mindazon termékek, termékkategóriák 
és -csoportok meghatározása, amelyek 
nagy valószínűséggel az (1) bekezdésben 
leírt módon súlyosan veszélyeztethetik a 
személyek egészségét és biztonságát;

a) mindazon termékek, termékkategóriák 
és -csoportok meghatározása, amelyek 
tekintetében az (1) bekezdésben említett 
nyomonkövetési követelményeket kell 
alkalmazni;

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési rendszer létrehozása más termékkategóriák tekintetében is hasznos lehet, 
mivel a termék és az értékesítési láncban részt vevő gazdasági szereplő azonosítása (a 
korábbi 15. cikk (2) bekezdése) alapvető fontosságú.
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Módosítás 336
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mindazon termékek, termékkategóriák 
és -csoportok meghatározása, amelyek 
nagy valószínűséggel az (1) bekezdésben 
leírt módon súlyosan veszélyeztethetik a 
személyek egészségét és biztonságát;

a) mindazon termékek, termékkategóriák 
és -csoportok meghatározása, amelyek 
nagy valószínűséggel az (1) bekezdésben 
leírt módon súlyosan veszélyeztethetik a 
személyek egészségét és biztonságát. A 
Bizottságnak a vonatkozó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
közölnie kell, hogy alkalmazta-e a 
2010/15/EU határozatban szereplő 
kockázatelemzési módszert, vagy –
amennyiben e módszer az adott termék 
esetében nem megfelelő – részletesen be 
kell mutatnia az alkalmazott módszert;

Or. fr

Módosítás 337
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet ara, hogy 
készítsen vagy azonosítson egy olyan 
szabványt, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az adott szabványnak 
vagy annak egyes részeinek megfelelő 
termékek teljesítik a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelményt. A
Bizottság meghatározza a kért európai 
szabványra vonatkozó tartalmi 
követelményeket, és határidőt állapít meg 
annak elfogadására.

A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet ara, hogy 
készítsen vagy azonosítson egy olyan 
szabványt, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az adott szabványnak 
vagy annak egyes részeinek megfelelő 
termékek teljesítik a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelményt. Adott 
esetben figyelembe véve a vonatkozó 
érdekelt felek véleményét, a Bizottság 
meghatározza a kért európai szabványra 
vonatkozó tartalmi követelményeket, és 
határidőt állapít meg annak elfogadására.
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Or. en

(Lásd e képviselő által a (24) preambulumbekezdés tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A Bizottságnak – adott esetben – figyelembe kell vennie az érdekelt felek véleményét az új 
európai biztonsági szabványok meghatározásakor annak biztosítása érdekében, hogy e 
szabványok relevánsak, arányosak és hatékonyak legyenek.

Módosítás 338
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet ara, hogy 
készítsen vagy azonosítson egy olyan 
szabványt, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az adott szabványnak 
vagy annak egyes részeinek megfelelő 
termékek teljesítik a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelményt. A 
Bizottság meghatározza a kért európai 
szabványra vonatkozó tartalmi 
követelményeket, és határidőt állapít meg 
annak elfogadására.

A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet ara, hogy 
készítsen vagy azonosítson egy olyan 
szabványt, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az adott szabványnak 
vagy annak egyes részeinek megfelelő 
termékek teljesítik a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelményt. A 
Bizottság meghatározza a kért európai 
szabványra vonatkozó tartalmi 
követelményeket, és a 19. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
bizottság ajánlásának megfelelően
határidőt állapít meg annak elfogadására.

Or. de

Módosítás 339
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az első albekezdésben említett 
felkérést végrehajtási határozat 

A Bizottság az első albekezdésben említett 
felkérést a 20. cikkel összhangban, 
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formájában fogadja el. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
fogadja el.

Or. en

(Lásd e képviselő által a (27) preambulumbekezdés tekintetében javasolt módosítást.)

Indokolás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó, a 4. cikknek megfelelő új európai biztonsági szabványokra 
úgy kell tekinteni, mint amelyek az alap-jogiaktust nem alapvető rendelkezésekkel egészítik ki 
az EUMSZ 290. cikkével összhangban. Figyelembe véve a 4. cikk alapvetően általános 
jellegét, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy 
kifogást emelhessenek a Bizottság által új szabványokra vonatkozóan adott megbízatások 
ellen, illetve visszavonhassák azokat. Ezért az ilyen felhatalmazást felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal helyénvaló elfogadni.

Módosítás 340
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő európai szabványügyi 
szervezet az (1) bekezdésben említett 
felkérés kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül jelzi, hogy elfogadja-e a 
felkérést.

(2) A megfelelő európai szabványügyi 
szervezet az (1) bekezdésben említett 
felkérés kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül jelzi, hogy elfogadja-e a 
felkérést. Ha a szabványügyi szervezet 
nem fogadja el az (1) bekezdésben említett 
felkérést, a Bizottság más megfelelő 
szereplőre bízhatja azt.

Or. de

Módosítás 341
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az európai szabvány 
megfelel azon követelményeknek, 
amelyekre vonatkozik és a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménynek, a 
Bizottság az adott európai szabványra 
vonatkozó hivatkozást haladéktalanul 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

(5) Amennyiben az európai szabvány 
megfelel mind azon követelményeknek, 
amelyekre vonatkozik, mind a 4. cikkben 
előírt általános biztonsági követelménynek, 
és ezt a 19. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdésében említett bizottság a 19. 
cikk (3) bekezdése szerint igazolja, a 
Bizottság az adott európai szabványra 
vonatkozó hivatkozást haladéktalanul 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Or. de

Módosítás 342
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Szankciók
(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
alkalmazásának biztosítása érdekében. A 
megállapított szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok az említett rendelkezésekről 
[beillesztendő dátum: az e rendelet 
alkalmazási időpontját megelőző 3 
hónap]-ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik a rendelkezéseket 
érintő minden későbbi módosításról is.
(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
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középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

Or. en

(Lásd az 2013/0048 (COD) rendeletre irányuló javaslat 31. cikkét.)

Indokolás

A termékbiztonsági szabályok megsértésének esetén alkalmazandó szankcióknak valamennyi 
termék (harmonizált és nem harmonizált, fogyasztási cikkek vagy professzionális termékek) 
tekintetében azonosnak kell lenniük, és a nem megfelelés (például a környezetvédelmi 
szabványok nem teljesítése) eseteiben is alkalmazni kell azokat. A szankciókra vonatkozó 
szabályokat ezért kifejezetten a piacfelügyeleti rendeletben kell meghatározni.

Módosítás 343
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

A szankciók arányosságára már vonatkozik egy mondat, amely szerint: „A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük”.
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Módosítás 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét és árbevételét, 
valamint a gazdasági szereplőnek az 
előállítási eljárásban betöltött tényleges 
szerepét és a termék biztonságosságának 
befolyásolására irányuló képességét. A 
szankciók fokozhatók, ha az érintett 
gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a rendelkezéseket, 
illetve súlyos esetben akár büntetőjogi 
szankciók is szóba jöhetnek.

Or. it

Módosítás 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek. A szankciók fokozhatók 
a termékek száma és értéke, valamint 
annak az időtartamnak az arányában is, 
ameddig a termék a piacon rendelkezésre 
állt.

Or. de
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Módosítás 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások éves forgalmát. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

Or. pl

Módosítás 347
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások azon termékének vagy a 
termékeinek a forgalmát, amely vagy 
amelyek nem teljesítik az e rendeletben 
előírt követelményeket, és különösen a kis-
és középvállalkozások helyzetét. A 
szankciók fokozhatók, ha az érintett 
gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a rendelkezéseket, 
illetve súlyos esetben akár büntetőjogi 
szankciók is szóba jöhetnek.

Or. en
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Indokolás

A vállalkozás mérete önmagában nem megfelelő hivatkozási alap a szankciók 
megállapításához. Ehelyett a szankció összegét a követelményeknek nem megfelelő termékek 
tényleges forgalma alapján kell meghatározni, a vállalkozások aránytalan büntetésének 
elkerülése érdekében.

Módosítás 348
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a
jogsértés súlyosságát, a vállalkozások 
méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét, valamint a
gazdasági szereplőnek az előállítási 
eljárásban betöltött tényleges szerepét és a 
termék biztonságosságának 
befolyásolására irányuló képességét. A 
szankciók fokozhatók, ha a termék 
forgalomba hozataláért felelős érintett 
gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a rendelkezéseket, 
illetve súlyos esetben akár büntetőjogi 
szankciók is szóba jöhetnek.

Or. it

Módosítás 349
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét és helyzetét. A 
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középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

szankciók fokozhatók, ha az érintett 
gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a rendelkezéseket, 
illetve súlyos esetben akár büntetőjogi 
szankciók is szóba jöhetnek.

Or. pl

Módosítás 350
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
jogsértés súlyosságát, a vállalkozások 
árbevételét és méretét, különösen a kis- és 
középvállalkozások helyzetét, valamint a
gazdasági szereplőnek az előállítási 
eljárásban betöltött tényleges szerepét és a 
termék biztonságosságának 
befolyásolására irányuló képességét. A 
szankciók fokozhatók, ha a termék 
forgalomba hozataláért felelős érintett 
gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a rendelkezéseket, 
illetve súlyos esetben akár büntetőjogi 
szankciók is szóba jöhetnek.

Or. it

Módosítás 351
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szankciók 
megállapításakor tekintetbe kell venni a 
vállalkozások méretét, különösen a kis- és 

(2) Az első albekezdésben említett 
szankciók megállapításakor tekintetbe kell 
venni a jogsértés súlyosságát és az abból 
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középvállalkozások helyzetét. A szankciók 
fokozhatók, ha az érintett gazdasági 
szereplő korábban már hasonló módon 
megsértette a rendelkezéseket, illetve 
súlyos esetben akár büntetőjogi szankciók 
is szóba jöhetnek.

származó jogtalan bevétel összegét. A 
szankciók fokozhatók, ha az érintett 
gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a rendelkezéseket, 
illetve súlyos esetben akár büntetőjogi 
szankciók is szóba jöhetnek.

Or. en

Módosítás 352
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16. és a 17. cikk alkalmazásában 
azonban a Bizottság munkáját egy, az 
1025/2012/EU rendelettel létrehozott 
bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.

A 16. és a 17. cikk alkalmazásában 
azonban a Bizottság munkáját egy, az 
1025/2012/EU rendelettel létrehozott 
bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság. Ez nem érinti a 
16. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (5) 
bekezdése szerinti hatásköröket.

Or. de

Módosítás 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 13. cikk (3) 
bekezdésében és a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a felhatalmazáson 
alapuló, már hatályban lévő jogi aktusok 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a felhatalmazáson 
alapuló, már hatályban lévő jogi aktusok 
érvényességét.
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érvényességét.

Or. it


