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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről
(2010/2085(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 
93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra3,

– tekintettel a 2001/95/EK irányelv (az általános termékbiztonságról szóló irányelv) 12. 
cikke alapján létrehozott Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és a 11. 
cikke alapján létrehozott értesítési eljárás irányítására vonatkozó iránymutatások 
megállapításáról szóló, 2009. december 16-i 2010/15/EK bizottsági határozatra4,

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az általános 
termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2008)0905),

– tekintettel az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság 2010. május 18-i, „Az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata: a tervezett fellépések összefoglalása” 
című bizottsági munkadokumentumára,

– tekintettel a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2010. április 15-i, „Összehangolás 
az új jogszabályi kerettel (768/2008/EK határozat)” című ütemtervére,

– tekintettel az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság 2010. március 25-i, „Az 
általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv felülvizsgálata” című ütemtervére,

– tekintettel az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság 2010. március 2-i, az általános 
termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv és a 765/2008/EK irányelv 
piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezései közötti kapcsolatról szóló bizottsági 

                                               
1 HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

2 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

3 HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

4 HL L 22., 2010.1.26., 1. o.
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munkadokumentumára,

– tekintettel az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság 2009. szeptember 15-i, „Az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata: a fő kérdések azonosítása” 
című bizottsági munkadokumentumára,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából a tagállamok 
piacfelügyeleti gyakorlatáról szóló, 2009 októberében közzétett tájékoztató 
dokumentumra,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről szóló, 2010 
szeptemberében közzétett tájékoztató dokumentumra,

– tekintettel az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a 
piacfelügyeletről 2010. szeptember 30-án megrendezett munkaértekezletre,

– tekintettel az ANEC, illetve az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) által készített, 
„Az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata: fő kérdések a fogyasztó 
szemszögéből” című ANEC-GA-2010-G-001végleges és BEUC X/031/2010 – 18-
05/2010 dokumentumra,

– tekintettel az ANEC/ORGALIME 2009. áprilisi, „Felhívás egy hatékony páneurópai 
piacfelügyeleti rendszer létrehozására” című közös helyzetjelentésére,

– tekintettel a 2010. október 25-én és 26-án Sanghajban tartott EU-USA-Kína háromoldalú 
csúcstalálkozóra,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
véleményére (A7–0000/2010),

A. mivel a fogyasztóvédelem magas szintjének garantálása érdekében létfontosságú 
biztosítani, hogy az EU-ban forgalomba hozott minden termék biztonságos legyen,

B. mivel az új jogszabályi keretet 2008. júliusban elfogadták és a piacfelügyeletről szóló 
765/2008/EK rendeletet 2010. január 1-jétől alkalmazni kell,

C. mivel az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvet – amely közösségi 
szinten megállapítja a fogyasztói termékekre vonatkozó általános biztonsági 
követelményeket – felül kell vizsgálni és összhangba kell hozni az új jogszabályi kerettel, 
különösen a piacfelügyeletről szóló rendelettel,

D. mivel a termékbiztonságra és a piacfelügyeletre vonatkozó jogszabályi keret a jogi 
aktusok három rétegéből áll (az általános termékbiztonságról szóló irányelv, az új 
jogszabályi keret és az ágazatspecifikus harmonizációs irányelvek), ami a belső piacon 
bizonytalanságot és félreértéseket okoz,
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E. mivel a piacfelügyelet szintje a tagállamokban jelentősen eltérő, továbbá néhány tagállam 
nem jelölt ki a hatékony piacfelügyelethez szükséges erőforrásokat és eltérően értelmezi 
„a súlyos kockázatot jelentő termékek” fogalmát,

F. mivel a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés és a közös piacfelügyeleti
intézkedések lényegesek, és ezért azokat tovább kell erősíteni, valamint ehhez forrásokat 
kell elkülöníteni,

G. mivel a rendeletek az irányelvekhez képest az egyértelműség, a kiszámíthatóság és a 
hatékonyság előnyét adják, amint azt a Monti-jelentés is megállapítja,

Piacfelügyelet
Bevezetés
1. úgy véli, hogy a piacfelügyeletre vonatkozó jelenlegi jogszabályi keretet hatékonyan 

érvényre kell juttatni és összehangoltabbá kell tenni;

2. javasolja a Bizottságnak, hogy hozza létre a piacfelügyelet közös európai keretét;
3. felhívja a tagállamokat, hogy különítsenek el megfelelő pénzügyi és humánerőforrásokat 

a piacfelügyeleti tevékenységekre; felhívja a Bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást a 
tagállamokra, valamint nyújtson számukra segítséget és ösztönzést annak érdekében, 
hogy növeljék a piacfelügyeletre elkülönített erőforrásokat; hangsúlyozza, hogy az 
elégtelen piacfelügyeleti rendszerek aláássák a polgárok belső piacba vetett bizalmát;

4. hangsúlyozza, hogy a gazdasági és pénzügyi válság nem használható mentségként a 
piacfelügyelethez szükséges erőforrások elkülönítésének elmulasztására;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a legjobb gyakorlatok tagállamok közöttI megosztására; 
felhív a piacfelügyeleti hatóságok közöttI közös együttműködésre, az ismeretek 
egyesítésére és a legjobb gyakorlatok megosztására; emlékeztet arra, hogy fontos a külső 
határokon a vámhatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok között folytatott együttműködés 
annak érdekében, hogy a Közösségbe belépő termékeken megfelelő ellenőrzést 
végezzenek;

6. javasolja, hogy hozzanak létre a termékbiztonság témájában oktatást nyújtó irodákat, 
például a termékinformációs kapcsolattartó pontok keretén belül, amelyek segíthetik a 
képzést és az információk különböző ágazatok közötti átadását;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre egy nyilvános fogyasztói termékbiztonsági 
információs adatbázist a panasztételt lehetővé tevő platformmal együtt, amely felhívja a 
figyelmet a belső piacon több országban forgalomban lévő veszélyes termékekre; felhív 
az Európai Bizottság által koordinált és finanszírozott baleseti statisztikai rendszer 
létrehozására, amelynek segítségével közzétennék a kötelező éves jelentéseket, és 
amelyben a tagállamok jelentenék az olyan termékeket, amelyek területükön balesetet 
okoztak;

Az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata
Az általános termékbiztonságról szóló irányelv és az új jogszabályi keret összehangolása –
az általános termékbiztonságról és a piacfelügyeletről szóló új rendelet 
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8. támogatja az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatát és felhív az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv fogalommeghatározásainak a 
piacfelügyeletről szóló rendelettel a fogalommeghatározások és a gazdasági szereplők 
kötelezettségei tekintetében való összehangolására;

9. a következetes nyomon követhetőségi rendszer garantálása érdekében felhív az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvben és az új jogszabályi keretben meghatározott 
nyomon követhetőségi követelmények összehangolására;

10. hangsúlyozza a tagállamokban a súlyos kockázatot jelentő termékek egységes 
meghatározásának és értékelésének jelentőségét annak érdekében, hogy a biztonsági szint 
és a nyomon követhetőségi rendszer az egész Unióban egységessé váljon;

11. sürgeti a Bizottságot, hogy egyetlen piacfelügyeleti rendszert hozzon létre oly módon, 
hogy egyetlen aktualizált jogalkotási javaslatban – amely a harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és azok alá nem tartozó termékekre egyaránt kiterjed – javaslatot tesz 
például „az általános termékbiztonságról és a piacfelügyeletről szóló rendelet”-re, 
melynek része a piacfelügyeletre vonatkozó rendelet és az általános termékbiztonságról 
szóló, felülvizsgált irányelv is;

Az általános termékbiztonságról szóló irányelvben végrehajtandó további konkrét 
változtatások
12. ragaszkodik ahhoz, hogy az általános termékbiztonságról szóló irányelv jelenlegi 

módosításába, valamint a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó termékekre 
vonatkozó ágazatspecifikus jogszabályokba foglalják bele „a gyermekek számára vonzó 
termék” egységes meghatározását; üdvözli a gyermekek számára vonzó készülékekkel 
foglalkozó ad hoc munkacsoport munkáját; e folyamat során fokozottabb átláthatóságára 
szólít fel és több információt kíván kapni az eddig elért előrehaladásról;

13. problematikusnak tartja, hogy a szolgáltatók által működtetett termékekre nem terjed ki 
az általános termékbiztonságról szóló jelenlegi irányelv hatálya, azaz az általános 
biztonsági követelmények abban az esetben alkalmazandók, ha a terméket a fogyasztó a 
szolgáltató telephelyén kezeli, abban az esetben viszont nem, ha ugyanazt a terméket a 
szolgáltató működteti; hangsúlyozza, hogy szükség van e joghézag orvoslására;

14. felhív a termékbiztonságra vonatkozó európai jogszabályok egyszerűsítésére, és 
szorgalmazza, hogy a felülvizsgált javaslatba az élelmiszernek látszó termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket foglalják bele;

15. a különösen veszélyeztetett fogyasztók legszélesebb köre biztonságának biztosítása 
érdekében (a „gyermekek”-re és az „idősek”-re más jelenleg is tett utalás mellett) felhív a 
„fogyatékkal élő személyek” fogalmára való utalás bevezetésére;

16. felhívja a Bizottságot, hogy a javaslatba foglalja bele a gyártóknak a tervezési fázis során 
való kockázatelemzés-készítési kötelezettségét; szorgalmazza, hogy amennyiben 
kockázatot tárnak fel, azt a termék forgalomba hozatalakor a termékhez mellékelve 
dokumentálják;

Közösségi sürgősségi intézkedések
17. aggasztja a sürgősségi intézkedések átmeneti jellege, mivel ez jogi bizonytalanságot 

eredményez; hangsúlyozza, hogy hatékonyabb szabályozási keretre van szükség, amely 
politikai döntéseknek a szabványügyi testületek hatáskörébe való utalása nélkül lehetővé 
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teszi a gyors beavatkozást és a megbízható, hosszú távú megoldásokat. Az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvnek a tartalomra vagy az alkalmazhatósági időszakra 
vonatkozó korlátozások nélkül lehetővé kell tennie a termékspecifikus szabályok 
megállapítását;

Nyomon követhetőség
18. hangsúlyozza, hogy a súlyos kockázatot jelentő termékeket a lehető leggyorsabban 

véglegesen ki kell vonni vagy vissza kell hívni a piacról, és a nyomon követhetőséget az 
ellátási lánc egészén biztosítani kell;

19. ragaszkodik a meglévő azonosítási eljárások hathatós végrehajtásához; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy végezze el az új technológiák – mint például a rádiófrekvenciás 
azonosítás (RFID), a technológiai címkék, a nanonyomtatású intelligens csomagolás –
használatának felmérését és értékelését, úgy véli azonban, hogy e technológiák használata 
nem veszélyeztetheti a fogyasztók magánéletét, biztonságát és épségét;

RAPEX
20. elismeri, hogy a RAPEX hasznos és hatékony eszköze annak, hogy a tagállamok körében 

terjesszék a veszélyes termékekre (a súlyos kockázatot jelentő termékekre) vonatkozóan 
hozott intézkedésekkel kapcsolatos információkat, ezt az eszközt azonban tovább lehet 
fejleszteni;

21. felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a biztonsági szakembereknek, a fogyasztói 
szervezeteknek és a nemzeti hatóságoknak a lényeges információkhoz való hozzáférést;

22. üdvözli a RAPEX-re vonatkozó új iránymutatást, amely hozzájárul a RAPEX 
működésének javításához; felkéri a Bizottságot, hogy a harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó fogyasztói termékek kockázatértékelési módszerének megfelelően 
egyszerűsítse az új kockázatértékelési módszert annak érdekében, hogy segítse a 
piacfelügyeleti hatóságok munkáját;

23. különösen aggasztónak találja, hogy minden évben nő a Kínából származó termékekkel 
kapcsolatban a RAPEX rendszerébe tett bejelentések száma, amelyek a RAPEX-
bejelentések több mint a felét teszik ki, és ahol úgy tűnik, hogy az esetek 20 százalékában 
az adott termékek gyártójának azonosítása nem lehetséges; ezért fokozott nemzetközi 
erőfeszítésekre hív fel és üdvözli az EU, Kína és az USA között a termékek nyomon 
követhetőségére vonatkozó stratégia terén folytatott együttműködést; üdvözöl minden 
támogatást, képzést és szemináriumot, amelyet az uniós és kínai hatóságok a 
termékbiztonság javítása érdekében szerveznek; 

Online értékesítés és vámellenőrzés
24. aggasztják azok a nehézségek, amelyekkel a piacfelügyeleti hatóságok szembesülnek az 

online úton értékesített veszélyes termékekkel (a súlyos kockázatot jelentő termékekkel) 
szemben hozott intézkedések során;

25. üdvözli a Bizottságnak a termékbiztonságra vonatkozó, C2013 elnevezésű projektjét, 
amely iránymutatással fog szolgálni a vámfelügyelet számára az EU-ban; sürgeti a 
Bizottságot, hogy határozzon meg konkrét eszközöket a vámhatóságok számára annak 
érdekében, hogy az importált termékek megfelelő ellenőrzésének kihívásai kezelhetők 
legyenek; felhív a végrehajtó hatóságok közötti fokozottabb együttműködésre;
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26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő képzést a 
tisztviselők számára, hogy még eredményesebb legyen a kockázatot jelentő termékek 
felderítése; a termékek piacra kerülését megelőzően jobb együttműködést sürget a vám-
és piacfelügyeleti hatóságok között;

Szabványosítás
27. hangsúlyozza a piacfelügyeleti hatóságok szabványok kialakításának folyamatában való 

teljes körűen részvételének szükségességét, mivel ez megfelelő eszköz annak 
biztosítására, hogy a szabványok önkéntes alkalmazása növelje a fogyasztói biztonságot;

28. sürgeti az európai szabványok létrehozására alkalmazandó jelenlegi eljárások javítását 
annak biztosítása érdekében, hogy az új vagy felmerülő kockázatokra időben és 
hatékonyabb módon választ lehessen adni; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az új vagy 
módosított eljárásokat a Parlament alapos ellenőrzésének is alá kell vetni; 
nyomatékosítja, hogy a Parlament számára is lehetővé kell tenni a nemzetközi, a nem 
európai és más szabványok átvételére/alkalmazására irányuló eljárások alapos 
vizsgálatát;

29. felhív a szabványosítás azon technikai eszközök biztosítására való korlátozására, amelyek 
révén elérhető és értékelhető egy adott politikai döntésnek való megfelelés. A fogyasztók 
jólétének védelmét közvetlenül befolyásoló politikai kérdésekkel politikai szinten kell 
foglalkozni, azokat nem szabad a szabványügyi testületek hatáskörébe utalni;

30. olyan védintézkedési eljárás bevezetésére hív fel, amely lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy egy szabvánnyal szemben hivatalos kifogást fogalmazzanak meg (mint 
például a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv 14. cikke). A védintézkedési 
eljárás alkalmazását még azt megelőzően lehetővé kell tenni, hogy az Európai Unió 
Hivatalos Lapja valamely szabványra hivatkozna.

31. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegyen további lépéseket, hogy a 
szükséges módosítások javítására sor kerülhessen, ami létfontosságú a fogyasztók 
biztonsága szempontjából;

°
°    °

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A jól működő egységes piac egyenlő a biztonságos termékekkel és a fogyasztói bizalommal. 
A piacon szabad mozgásra és a termékek még nagyobb kínálatára törekedve nem szabad szem 
elől téveszteni a fogyasztók biztonságát. 

A termékbiztonság területét áttekintve az tapasztalható, hogy a termékbiztonság terén az 
Európai Unióban az elmúlt évtizedben előrelépés történt. A kormányok és a vállalkozások is 
felelősséget vállalnak a biztonságosabb termékek biztosításáért, és az uniós szintű 
jogszabályoknak köszönhetően teret nyert a termékkövetelmények közös megközelítése, 
aminek következtében javult a belső piacon a termékek általános biztonsága. 

Noha látható előrelépés, még mindig van tennivaló, míg ezen a téren ez a fogyasztók 
biztonságát veszélyeztetheti, adott esetben pedig akár végzetes is lehet. 

Évente történnek végzetes balesetek, amikor például gyermekek használnak olyan termékeket, 
amelyek kialakítása vagy használata nem biztonságos. Ennek egyik legutóbbi példája egy 
olyan függöny, amelynek a függöny felhúzására és leengedésére szolgáló zsinórja 
gyermekeket fojtott meg. „A jelenlegi jogszabályi struktúrában az ilyen jellegű termékek nem 
állíthatóak meg és változtathatók meg gyorsan, pedig az általános termékbiztonságról szóló 
irányelv hatálya alá tartoznak. A termék megváltoztatásához szabvány szükséges, a szabvány 
kidolgozásának folyamata a jelenleg létező jogszabályok mellett viszont túl időigényes. Ezért 
ezek a függönyök teljesen jogszerűek és a fogyasztók Európa számos üzletében 
megvásárolhatják azokat.

Az előadó hangsúlyozni kívánja a termékbiztonsággal kapcsolatos jelenlegi európai 
jogszabályok felülvizsgálatának fontosságát annak érdekében, hogy a nem biztonságos 
termékek felderíthetők és leállíthatóak legyenek. 

Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv, amely a termékekre vonatkozó 
általános biztonsági követelményeket szabályozza, majdnem 10 éve került elfogadásra és azt 
felül kell vizsgálni. 

Az általános termékbiztonságról szóló irányelvet egyúttal összhangba is kell hozni a 2008 
júliusában elfogadott új jogszabályi kerettel annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a 
harmonizációs intézkedések alá tartozó és az azok alá nem tartozó termékek egységes belső 
piacának elérésére irányuló célkitűzés, és hogy a fogyasztói érdekek teljes körű védelme 
biztosított legyen.

Jelenlegi hatályukat tekintve átfedés mutatkozik az új jogszabályi keret és az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv között. Szükséges annak vizsgálata, hogy miként 
garantálható a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó és az azok hatálya alá nem 
tartozó termékek közötti összhang annak érdekében, hogy biztosított legyen az optimális 
fogyasztóvédelem és a gyártók számára az eljárások teljes körű átláthatósága. Ezért fontos azt 
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biztosítani, hogy megszűnjön a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó termékekre 
alkalmazandó eltérő piacfelügyeleti szabályok – attól függően, hogy fogyasztói termékről 
vagy másról van-e szó – átfedésben lévő két rétege. Ezenfelül mind az új jogszabályi keret, 
mind az általános termékbiztonságról szóló irányelv horizontális rendelkezéseket tartalmaz, 
amelyeket a lex specialis elvének megfelelően az ágazatspecifikus harmonizációs irányelvek 
mellett alkalmazni kell. A vonatkozó jogi keretet tehát három elem alkotja: az új jogszabályi 
keret, az általános termékbiztonságról szóló irányelv és az ágazati harmonizációs irányelvek. 
Ezt az összetettséget felül kell vizsgálni és meg kell oldani.

A piacfelügyelet szorosan kapcsolódik a termékbiztonsághoz, mivel az alapvető elem annak 
biztosításában, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs 
jogszabályokban megállapított követelményeknek, és hogy a közérdek semmilyen 
vonatkozására ne jelentsenek veszélyt.  Úgy tűnik, a piacfelügyelet több tagállam számára 
kihívást jelentő tevékenység, mivel láthatóan nem különítenek el a hatékony 
piacfelügyelethez szükséges erőforrásokat. Ez meglehetősen aggasztó tendencia, amely 
aláássa a jobb termékbiztonság elérésére irányuló erőfeszítéseket. 

Az előadó által fontosnak tartott kérdések

Az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálata és az új jogszabályi kerettel 
való összehangolása
Az előadó hangsúlyozza, hogy szükség van az általános termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a termékek biztonsági követelményeit aktualizálják 
és a jogszabályt az új jogszabályi kerettel összhangba hozzák. Az előadó tudomásul veszi az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv és az új jogszabályi keret közötti jogalkotási 
különbségeket, ugyanakkor megállapítja, hogy vannak olyan területek, amelyekre egyik 
jogszabály sem terjed ki, és olyanok, amelyek tekintetében a két jogszabály között átfedés 
tapasztalható. Ez összehangolást tesz szükségessé, hogy az érintett piacfelügyeleti 
hatóságokban kétségek ne merüljenek fel. 

A piacfelügyelet erősítése
A piacfelügyelet erősítésének szükségességével az előadó is foglalkozik, aki a jelenlegi 
rendeletek gyakoribb és jobb alkalmazására szólít fel. További ismeret- és tapasztalatcserére 
van szükség a tagállamok között, hogy a piacfelügyelet terén legjobban bevált gyakorlatok az 
Európai Unióban elterjedjenek. Ez egy olyan piacot eredményez, ahol a fogyasztók 
biztonságban érezhetik magukat és egyértelműbbé tehető a vállalatok számára, hogy mely 
szabályok érvényesülnek Európa egész területén.  A tagállamokat ezért arra sürgetik, hogy 
elegendő erőforrást határoljanak be a szükséges piacfelügyelet végrehajtására.

Annak érdekében, hogy az Unióban egységes legyen a biztonság szintje és erősödjön a 
piacfelügyelet, az előadó egyik fő elképzelése szerint egyetlen jogi aktust kellene bevezetni, 
például „az általános termékbiztonságról és a piacfelügyeletről szóló rendelet”-et, amely 
kiterjedne a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó és az azok hatálya alá nem tartozó 
termékekre annak érdekében, hogy a piacon biztosított legyen a biztonságos termékek 
jelenléte. 

Nyomon követhetőség
Az általános termékbiztonságról szóló irányelv meghatározott módosításai tekintetében az 
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előadó a nyomon követhetőség terén konkrét lépéseket javasol. Ha Európában valahol 
veszélyes termék jelenik meg a piacon, fontos, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek 
a termék megállítására és a vállalatokat a terméknek az európai piacról való visszahívására 
vagy kivonására utasíthassák. Ezáltal nő a bizalom a fogyasztók körében az európai piacon 
forgalmazott termékek vásárlása iránt. Emellett javasolt egy fogyasztói termékbiztonsági 
információs adatbázis létrehozása, amelynek segítségével az európai fogyasztók és vállalatok 
megoszthatják a veszélyes termékekkel kapcsolatos információkat és a tapasztalatokat, és 
statisztikákat közölhetnek az olyan terméktípusokról, amelyek a legtöbb balesetet okozzák. 

Az előadó üdvözli a termékek nyomon követésére irányuló új kezdeményezéseket és 
technológiákat. Ezek lehetővé teszik a hatóságok, a vállalatok és a fogyasztók számára az 
olyan termékek felderítését, amelyekről az európai piacon való megjelenésük után derült ki, 
hogy nem biztonságosak. Az előadó ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a nyomon követhetőség 
nem ütközhet az egyes személyek magánélethez való jogába. A nyomon követhetőség terén 
folytatott együttműködést illetően az előadó azt javasolja, hogy a fent említett adatbázisban 
javasolt, általánosabb információcsere mellett a biztonsági szakemberek, a fogyasztói 
szervezetek és a nemzeti hatóságok számára biztosítsanak szélesebb körű hozzáférést a 
RAPEX rendszerében tárolt információkhoz.

Foglalkozni kell a veszélyeztetett fogyasztók kérdésével
Az előadó azt is javasolja, hogy kapjanak figyelmet az egységes piac legveszélyeztetettebb 
fogyasztói, azaz a gyermekek, az idősek és a fogyatékkal élő személyek. Az Európai 
Bizottság különös felelősséggel tartozik e csoportok iránt – a termékbiztonság területén is. 

A gyermekek számára vonzó termékek 
A termékbiztonsági követelmények és a piacfelügyelet erősítése kzéppontba állításán belül az 
előadó ki kívánja emelni a gyermekek védelmét. A gyermekeknek szánt termékek és a 
gyermekek számára vonzó termékek az előadó által központi jelentőségűnek ítélt két kérdés.

Fokozottabb figyelem a termékbiztonság iránt korai szakaszban
Annak érdekében, hogy minimális legyen a veszélyes termékek piacra kerülésének kockázata, 
az előadó azt javasolja, hogy a gyártók számára kötelezettségként írják elő a tervezési 
szakaszban kockázatelemzés készítését. Ezzel biztosítható a termékfejlesztés korai 
szakaszában a termékbiztonságra helyezett nagyobb hangsúly, és sok jelenleg előforduló 
tragikus baleset megelőzhető. Az előadó elképzelése szerint az általános termékbiztonságról 
szóló felülvizsgált irányelv a korai megfontolás és a buktatók felismerésének irányába 
mozdítja el a gyártókat attól a gyakorlattól, hogy kizárólag baleset esetén intézkednek és 
orvosolják a károkat okozó hibákat, ami mind a gyártók, mind a fogyasztók javát szolgálja.

Az előadó azt is javasolja, hogy a tagállamokban hozzanak létre a termékinformációs 
kapcsolattartó pontokhoz kapcsolódó, a biztonságos termékekről oktatást nyújtó irodákat 
ahhoz hasonlóan, ahogy az az USA-ban történik. Az iroda feladata a gyártók, hatóságok, 
fogyasztók stb. termékbiztonsági képzésének és oktatásának 
elősegítése lenne. 

A termékbiztonság általában
A globalizáció egy olyan szempont, amely szintén szerepel a jelentésben. A mai egyre 
globalizálódó világban, ahol mind több és több termék külföldről– elsősorban Kínából –
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származik, az előadó üdvözli a termékbiztonság kérdéseiben folytatott nemzetközi 
együttműködést. Az EU és kereskedelmi partnerei együttműködve már az európai piacra való 
érkezésük előtt hatékonyan kezelhetnék a termékek biztonságának és nyomon 
követhetőségének kérdését.

Online kereskedelem
Figyelmet kapnak az online úton értékesített termékek is. Egyre több terméket értékesítenek 
az interneten és szállítanak Európa határain keresztül. A fogyasztói bizalom erősítése és annak 
érdekében, hogy az internetes piac átláthatóbbá és elérhetőbbé váljon a vállalatok számára, az 
előadó az online úton értékesített termékek biztonságára vonatkozó közös szabályokat 
szorgalmaz.  

Szabványosítás – a gyártók bevonása 
Végül, a legjobb gyakorlatok megosztásával összhangban, a piacfelügyeleti hatóságoknak 
aktívan részt kell venniük a szabványok elkészítésének folyamatában, mivel ez megfelelő 
eszköz ahhoz, hogy a tagállamokban való alkalmazásukkor biztosított legyen a szabványok 
végrehajthatósága.


