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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 
2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 
2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi javaslatról
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0075),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
33. cikkére, 114. cikkének (1) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0043/2013),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
piacfelügyeleti tevékenységek nem 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
piacfelügyeleti tevékenységek nem 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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irányulhatnak kizárólag az 
egészségvédelemre és a biztonságra, 
hanem azon uniós jogszabályok 
végrehajtása tekintetében is 
alkalmazhatónak kell lenniük, amelyek 
más közérdeket kívánnak védeni, például a 
mérés pontosságára, az elektromágneses 
összeférhetőségre és az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szabályozás révén.

irányulhatnak kizárólag az 
egészségvédelemre és a biztonságra, 
hanem azon uniós jogszabályok 
végrehajtása tekintetében is 
alkalmazhatónak kell lenniük, amelyek 
más közérdeket kívánnak védeni, például a 
mérés pontosságára, az elektromágneses 
összeférhetőségre, az energiahatékonyságra 
vonatkozó szabályozás és az alkalmazandó 
környezetvédelmi jogszabályok révén.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Kötelezni kell az Unió piacára belépő 
termékek ellenőrzéséért felelős 
hatóságokat, hogy megfelelő szintű 
ellenőrzéseket végezzenek, növelve ezáltal 
az Unió termékpiacának biztonságosságát.
Ezen ellenőrzések hatékonyságának 
érdekében javítani kell a hatóságok és 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködést és információcserét a 
veszélyt jelentő termékek tekintetében.

(20) Kötelezni kell az Unió piacára belépő 
termékek ellenőrzéséért felelős 
hatóságokat, hogy megfelelő szintű 
ellenőrzéseket végezzenek, növelve ezáltal 
az Unió termékpiacának biztonságosságát.
Ezen ellenőrzések hatékonyságának 
érdekében kötelezni kell e hatóságokat és 
piacfelügyeleti hatóságokat az 
együttműködésre és információcserére a 
veszélyt jelentő termékek és a nem 
megfelelő termékek tekintetében.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A piacfelügyeleti hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy a termékeket 
megsemmisítsék, működésképtelenné 

(21) A piacfelügyeleti hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy a termékeket 
megsemmisítsék, működésképtelenné 



PR\939909HU.doc 7/45 PE513.324v01-00

HU

tegyék vagy elrendeljék azok gazdasági 
szereplők általi megsemmisítését, abban az 
esetben, ha ez szükségesnek és arányosnak 
tűnik az termékek jelentette veszély 
felszámolásának biztosítására.

tegyék vagy elrendeljék azok gazdasági 
szereplők általi megsemmisítését, abban az 
esetben, ha ez szükségesnek és arányosnak 
tűnik az termékek jelentette veszély 
felszámolásának biztosítására. Ezen 
intézkedések összes költségét, különösen a 
piacfelügyeleti hatóság számára felmerülő 
költségeket az érintett gazdasági 
szereplőnek kell viselnie. 

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Tekintettel az uniós termékpiac 
méretére és a belső határok hiányára, 
alapvetően fontos, hogy a tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak szándékában 
álljon és képesek legyenek az egymás 
közötti hatékony együttműködésre, 
valamint a közös támogatás és fellépés
összehangolására. Ennek megfelelően 
kölcsönös segítségnyújtási 
mechanizmusokat kell létrehozni.

(25) Tekintettel az uniós termékpiac 
méretére és a belső határok hiányára, 
alapvetően fontos, hogy e rendelet 
megteremtse a kereteket a tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak egymás 
közötti hatékony együttműködéséhez, 
valamint a közös támogatás és fellépés
összehangolásához. Ennek megfelelően 
kölcsönös segítségnyújtási 
mechanizmusokat kell létrehozni, érvényre 
juttatni, ellenőrizni és megfelelően 
finanszírozni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A Bizottságnak szorosan nyomon 
kell követnie e rendelet következetes 
alkalmazását, valamint szükség esetén 
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ajánlásokat kell megfogalmaznia a 
tagállamok részére, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy a piacfelügyeleti hatóságaik 
számára biztosított hatáskörök és források 
nem elégségesek a rendelet 
követelményeinek megfelelő teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A sérülések és balesetek súlyos 
szociális és gazdasági terheket rónak a 
társadalomra általában és az egyénekre. A 
sérülések és balesetek megelőzése 
elsősorban a sérülések megfigyelésének 
javításával fokozható. A sérülések európai 
nyomon követésére irányuló közös 
fellépés (JAMIE) projektje keretében 
szerzett tapasztalatok alapján sürgősen 
létre kell hozni egy valódi páneurópai 
baleseti adatbázist, különös tekintettel 
arra, hogy a JAMIE projekt 2014-ben 
lejár. Ezenkívül politikai elkötelezettségre 
van szükség annak biztosításához, hogy a 
sérülésekre vonatkozó adatok tagállamok 
közötti cseréje abszolút elsőbbséget 
kapjon.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hatóságok képviselőiből álló európai 
piacfelügyeleti fórumot. A fórumnak a 
tagállami hatóságok közötti strukturált 
párbeszéd platformjaként kell szolgálnia, 
valamint folyamatos és állandó teret kell 
biztosítania minden érintett fél részére –
beleértve a szakmai és ágazati 
szervezeteket és a fogyasztói szervezeteket 
is – annak érdekében, hogy a 
piacfelügyeletre vonatkozóan 
rendelkezésre álló információkat a 
piacfelügyeleti programok megalkotása, 
végrehajtása és aktualizálása során 
felhasználhassák.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Bizottságnak támogatnia kell a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködést és a hatóságok részvételét 
a fórumban. A rendeletnek meg kell 
határoznia a fórum által elvégzendő 
feladatok jegyzékét. Az igazgatási 
titkárságnak meg kell szerveznie a fórum 
üléseit és egyéb operatív támogatást kell 
nyújtania feladatainak ellátásához.

(28) A Bizottságnak támogatnia kell a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködést és a hatóságok részvételét 
a fórumban. A rendeletnek meg kell 
határoznia a fórum által elvégzendő 
feladatok jegyzékét. Az igazgatási 
titkárságnak meg kell szerveznie a fórum 
üléseit és egyéb operatív támogatást kell 
nyújtania feladatainak ellátásához. A 
piacfelügyeleti gyakorlatok Unión belüli 
racionalizálása, illetve a piacfelügyelet 
hatékonyabbá tétele érdekében a 
Bizottságnak e rendelet következő 
felülvizsgálata során fontolóra kell vennie 
annak előterjesztését, hogy a 
piacfelügyelet minőségére és 
gyakorlataira vonatkozóan felhatalmazza 
a fórumot kötelező érvényű ajánlások 
megfogalmazására. 

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Tekintettel az egyrészről a belső 
piacon forgalomban lévő termékek 
megnövekedett száma, másrészről pedig a 
megfelelő szintű állami piacfelügyelet 
jelentős mértékű növelésének lehetőségét 
korlátozó szűkös állami források közötti 
konfliktusra a Bizottságnak a nagyobb 
léptékű, hatékonyabb piacfelügyelet 
érdekében kiegészítő, új és innovatív, piaci 
alapú megoldásokat kell feltárnia, 
amilyen például a minőségirányítási 
rendszerek és termékek harmadik felek 
által végzett auditálása.  A Bizottságnak 
bele kell foglalnia e vizsgálódás 
eredményeit az e rendelet 33. cikkével 
összhangban készített általános értékelő 
jelentésébe.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az e rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük, illetve uniós szinten 
harmonizált közigazgatási büntetéseket is 
magukban kell foglalnuik. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 



PR\939909HU.doc 11/45 PE513.324v01-00

HU

e közigazgatási büntetések révén beszedett 
bevételeket a piacfelügyeleti 
tevékenységek kapják.

Or. en

Indokolás

Visszatartó erejű szankciókat – köztük súlyos pénzbírságokat – kell EU-szerte bevezetni azon 
gazdasági szereplőkkel szemben, akik szándékosan forgalmaznak veszélyes vagy nem 
megfelelő termékeket. A tagállamoknak prioritásként kell kezelniük a piacfelügyeleti 
tevékenységeket, és ebből kifolyólag megfelelő forrásokat kell ezekre a tevékenységekre 
elkülöníteniük.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az elrettentő hatás fokozása 
érdekében a Bizottságnak nyilvánossá kell 
tennie a büntetéseket.  Ezenkívül az egész 
Unióra kiterjedő nyilvános feketelistán 
kell feltüntetni azokat a gazdasági 
szereplőket, akikről többször is 
bebizonyosodott, hogy megszegték e 
rendeletet. 

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A piacfelügyeletet legalább részben a 
gazdasági szereplőket terhelő díjakból kell 
finanszírozni abban az esetben, ha e 
szereplőket a piacfelügyeleti hatóságok 
utasítják kiigazító intézkedések 
meghozatalára, illetve ha a hatóságok 
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maguk kötelesek eljárni. maguk kötelesek eljárni. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az e rendelet 
értelmében kivetett díjak révén beszedett 
bevételeket a piacfelügyeleti 
tevékenységek kapják.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak prioritásként kell kezelniük a piacfelügyeleti tevékenységeket, és ebből 
kifolyólag megfelelő forrásokat kell ezekre a tevékenységekre elkülöníteniük.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

meghatározása tekintetében, ha más uniós 
jogszabály nem ír elő specifikus eljárást a 
szóban forgó veszély kezelésére. Ezenkívül 
végrehajtási hatásköröket kell a 
Bizottságra ruházni az általános 
kockázatértékelési módszereket, és adott 
esetben ezen általános módszertan a 
termékek bizonyos kategóriáira való 
alkalmazásának az irányelveit illetően.  
Az említett hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A rendeletben játszott kulcsfontosságú szerepének kiemelése érdekében külön említést kell 
tenni az elővigyázatosság elvéről.

Módosítás 15

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

(1) „termék”: gyártási eljárás útján 
előállított termék;

(1) „termék”: gyártási eljárás útján 
előállított anyag, készítmény vagy termék, 
amely nem tartozik az alábbi kategóriák 
egyikébe sem: élelmiszer, takarmány, 
emberi eredetű termék vagy a közvetlenül 
a növények vagy állatok reprodukciójához 
kapcsoló növényi vagy állati eredetű 
termék;

Or. en

Indokolás

A „termék” meghatározás pontosítása.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „meghatalmazott képviselő”: az 
Unióban letelepedett bármely természetes 
vagy jogi személy, aki egy gyártótól 
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy 
meghatározott feladatok céljából a nevében 
eljárjon;

(5) "meghatalmazott képviselő": az 
Unióban letelepedett bármely természetes 
vagy jogi személy, aki egy gyártótól 
írásbeli meghatalmazást kapott, hogy 
meghatározott feladatok céljából a nevében 
eljárjon, figyelemmel a gyártónak a 
vonatkozó közösségi jogszabályok szerinti 
kötelezettségeire;

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „veszélyt jelentő termék”: olyan 
termék, amely annak szokásos vagy 
ésszerűen előrelátható használati feltételei 

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

a) nem tartja be a vonatkozó uniós 
jogszabályokat, vagy
b) a szokásos vagy ésszerűen előrelátható 
használati feltételek mellett – beleértve a 
használat időtartamát és szükség esetén 
üzembe helyezését, telepítését és 
karbantartását is – az ésszerűnek vagy 
elfogadhatónak ítélt mértéket meghaladó 
mértékben hátrányosan érintheti az 
emberek egészségét és biztonságát, a 
munkahelyi egészséget és biztonságot, a 
fogyasztóvédelmet, a környezetet, a 
közbiztonságot vagy más közérdeket;

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályát illetően ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy az e rendeletben 
meghatározott követelmények nem korlátozhatók kizárólag a termék biztonságára, azokat ki 
kell bővíteni az összes olyan technikai területre is, ahol a felügyeleti hatóságokat felkérték az 
intézkedésre.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) „újonnan felmerülő kockázatot 
jelentő termék”: újonnan jelentkező 
kockázatot jelentő vagy egy már ismert 
kockázat új vagy ismeretlen formájában 
jelentkező olyan termék, amely 
potenciálisan jelentős hatással bír, de 
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teljességgel és nagyságrendileg még nem 
ismert;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) „uniós harmonizációs jogszabály”: 
minden, a termékek forgalmazásának 
feltételeit harmonizáló uniós jogszabály, 
amely megállapítja egy termék előírt 
tulajdonságait, például a minőségi 
színvonalat, a teljesítményt, a biztonságot 
vagy a méreteket, beleértve a termék 
kereskedelmi forgalomban használt 
megnevezésére vonatkozó 
követelményeket, a terminológiát, a 
szimbólumokat, a vizsgálati és tesztelési 
módszereket, a csomagolást, a jelölést 
vagy címkézést és a megfelelőségértékelési 
eljárásokat;

Or. en

Indokolás

A fogalom tisztázása, amely megállapítja, hogy a hatálynak a termékek forgalomba 
helyezésére vonatkozó jogszabályokra is ki kell terjedni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megszervezik és 
végrehajtják az e rendelet szerinti 
piacfelügyeletet annak biztosítására, hogy a 
veszélyt jelentő termékek ne kerüljenek 

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

vonatkozó uniós jogszabályoknak nem 
megfelelő termékek – ne kerüljenek 
forgalomba az uniós piacon, és 
amennyiben ilyen termékek már 
forgalomba kerültek, hatékony 
intézkedéseket hozzanak a termék 
használatával járó veszély és a 
jogszabályoknak való meg nem felelés
felszámolására.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok minden évben jelentést 
készítenek a Bizottságnak a piacfelügyeleti
tevékenységekről és a külső
határellenőrzésekről.  A jelentésben 
szerepelnie kell a végrehajtott ellenőrzések 
számára és kimenetelére vonatkozó 
statisztikának, és a jelentésről minden 
tagállamot értesíteni kell. A Bizottság a 
közölt információk összefoglalóját
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is a nyilvánosság számára
elérhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jelentést kell benyújtaniuk tevékenységükről a Bizottságnak. Ezen túlmenően 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni az egyes tagállamok teljesítményére vonatkozó 
információkat.

Módosítás 22

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

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az eredmények közzétételével a (3) bekezdés foglalkozik.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Minden tagállam hatáskörökkel 
ruházza fel a piacfelügyeleti hatóságokat, 
illetve ellátja őket a feladataik megfelelő 
ellátásához szükséges forrásokkal és 
eszközökkel, és erről jelentést készít a 
Bizottságnak. A Bizottság értékeli, hogy e 
hatáskörök és források elegendőek-e 
ahhoz, hogy e tagállam megfelelően 
teljesítse az e rendelet szerinti 
piacfelügyeleti kötelezettségeit, és az 
értékelések eredményeit elektronikusan, 
illetve adott esetben más módon is a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

E rendelet uniós szinten harmonizált alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot kell 
megbízni a végrehajtás szoros nyomon követésével.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A piacfelügyeleti hatóságok 
információt cserélnek, együttműködnek és 
összehangolják tevékenységeiket, mind 
egymás között, mind az Unió külső 
határain történő termékellenőrzésekért 
felelős hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden tagállam tájékoztatja a 
Bizottságot a piacfelügyeleti hatóságokra 
és azok hatásköreire vonatkozóan, valamint 
rendelkezésre bocsátja a kapcsolattartáshoz 
szükséges adatokat. A Bizottság továbbítja 
ezt az információt a többi tagállamnak és 
közzéteszi a piacfelügyeleti hatóságok 
listáját.

(4) Minden tagállam tájékoztatja a 
Bizottságot a piacfelügyeleti hatóságokra 
és azok hatásköreire vonatkozóan, valamint 
rendelkezésre bocsátja a kapcsolattartáshoz 
szükséges adatokat. A Bizottság a listát 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszi.

Or. en

Módosítás 26

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A piacfelügyeleti hatóságok
haladéktalanul felhívják a területükön 
lévő felhasználók figyelmét azokra a 
termékekre, amelyek a hatóságok szerint 
veszélyt jelentenek.

Or. en

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságoknak egyáltalán nem szabad késlekedniük a veszélyt jelentő 
termékekre vonatkozó tájékoztatáskor.

Módosítás 28

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

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

Or. en

Indokolás

Külön említést kell tenni az elővigyázatosság elvére.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítják a fogyasztók és más érdekelt 
felek számára a lehetőséget, hogy a 
termékbiztonságra, a piacfelügyeleti 
tevékenységekre és a termékekkel 

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

kapcsolatban felmerülő veszélyekre 
vonatkozóan panaszt tehessenek, továbbá e 
panaszok ésszerű határidőn belül történő 
kivizsgálását;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ellenőrzik, hogy hoztak-e a kiigazító 
intézkedéseket;

b) ellenőrzik, hogy hoztak-e megfelelő 
időben kiigazító intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályát illetően ez a követelmény nem korlátozódhat kizárólag a termék 
biztonságára, azt ki kell bővíteni az összes olyan technikai területre is, ahol a felügyeleti 
hatóságokat felkérték az intézkedésre.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam ágazatspecifikus 
programokat dolgoz ki, amelyeket minden 
évben felülvizsgál, és amennyiben 
szükséges, aktualizál. Ezen programok 
minden olyan ágazatra kiterjednek, ahol a 
piacfelügyeleti hatóságok tevékenységet 
folytatnak.

(2) Minden tagállam a kulcsfontosságú 
érdekeltek – ideértve a szakmai és ágazati 
szervezeteket és a fogyasztói szervezeteket 
is – bevonásával ágazatspecifikus 
programokat dolgoz ki, amelyeket minden 
évben felülvizsgál, és amennyiben 
szükséges, aktualizál. Ezen programok 
minden olyan ágazatra kiterjednek, ahol a 
piacfelügyeleti hatóságok tevékenységet 
folytatnak.

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értékeli az általános és 
ágazatspecifikus programokat és – adott 
esetben – az értékelés alapján ajánlásokat 
tesz a tagállamoknak. A Bizottság az 
értékelés eredményeit és – adott esetben –
a tagállamoknak tett ajánlásait 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

E rendelet harmonizált uniós szintű alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot meg 
kell bízni a végrehajtás szoros nyomon követésével és – adott esetben – ajánlások tételére a 
tagállamok felé..
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Indokolással ellátott kérés alapján a 
gazdasági szereplők, az ellátási láncban 
betöltött szerepeik szerint, és – adott 
esetben – ideértve a megfelelőségértékelő 
szervezeteket, közzétesznek a 
piacfelügyeleti hatóságok számára bármely 
olyan dokumentációt és információt, 
amelyet e hatóságok tevékenységeik 
végrehajtásához megkövetelnek tőlük.

Or. en

Indokolás

A különböző gazdasági szereplők kötelezettségeit egyértelműbben meg kell határozni, az 
ellátási láncban betöltött szerepeik szerint.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unión kívül székhellyel 
rendelkező gyártók az Unióban 
székhellyel rendelkező meghatalmazott 
képviselőt jelölnek ki a piacfelügyelet 
céljára.

Or. en

Módosítás 37

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

(2b) A gyártók és az importőrök a 
terméken, illetve ha ez nem lehetséges, a 
termék csomagolásán vagy a terméket 
kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket, 
bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és azt a címet, 
amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. A 
megadott címnek a gyártó vagy az 
importőr egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályára tekintettel egyértelművé kell tenni, hogy ez a követelmény nem 
korlátozódik kizárólag a termék biztonságára, hanem magában foglalja az összes olyan 
technikai területet is, ahol a felügyeleti hatóságokat felkérték a fellépésre.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben 
azt szükséges és arányos intézkedésnek 
tartják, megsemmisíthetik vagy egyéb 
módon működésképtelenné tehetik a súlyos 
veszélyt jelentő terméket. Ezen intézkedés 
teljes vagy részleges költsége az érintett 
gazdasági szereplőt terheli.

Or. en

Indokolás

A díjkiszabás gyakorlatát össze kell hangolni a rendeletben a harmonizált uniós alkalmazás 
biztosítása érdekében. Az opcionális intézkedést felváltó kötelezettség segítené a 
piacfelügyeleti hatóságok fellépésére irányuló ösztönzőket, illetve visszatartó erejűnek 
tekinthető az érintett gazdasági szereplők részére.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonságot biztosító pontosítás.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A díjakat az egyes piacfelügyeleti 
tevékenységek tényleges költségei alapján 
számítják ki és azokat a szóban forgó 
piacfelügyeleti tevékenységben érintett 
gazdasági szereplők esetében 
alkalmazzák. A díj nem haladhatja meg a 
végrehajtott piacfelügyeleti tevékenység 
tényleges költségeit, és részben vagy 
teljesen tükrözheti a piacfelügyeleti 
hatóságok személyzete által az 
ellenőrzések végrehajtásához felhasznált 
időt.

Or. en

Indokolás

A díjkiszabás gyakorlatát össze kell hangolni a rendeletben a harmonizált uniós alkalmazás 
biztosítása érdekében. Az opcionális intézkedést felváltó kötelezettség segítené a 
piacfelügyeleti hatóságok fellépésére irányuló ösztönzőket, illetve visszatartó erejűnek 
tekinthető az érintett gazdasági szereplők részére.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eredetileg bejelentő tagállam által a 
10. cikk (1) és (4) bekezdése szerint hozott 
intézkedésekről a Bizottság tájékoztatja a 

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonságot biztosító pontosítás.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusokkal 
meghatározhat egy általános 
kockázatértékelési módszertant, és adott 
esetben megállapíthatja ezen általános 
módszertan konkrét termékkategóriákra 
való alkalmazásának irányelveit. A 
végrehajtási aktusokat a 32. cikk (2) 
bekezdésében leírt vizsgálati eljárás 
szerint kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

E rendeletv harmonizált  uniós szintű alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni az általános kockázatértékelési módszertani keret meghatározására.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a termékre vonatkozó vagy annak 
potenciális kockázatával összefüggő, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy e 
jogszabályok alapján megállapított 
követelmények, a 765/2008/EK rendelettel 
összhangban akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati és kalibrációs 
jegyzőkönyvek vagy tanúsítványok teljes 
körű figyelembe vétele mellett;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE513.324v01-00 30/45 PR\939909HU.doc

HU

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az olyan terméket, amelynek szabad 
forgalomba bocsátását a külső 
határellenőrzésekért felelős hatóságok a 14. 
cikk értelmében felfüggesztették, szabad 
forgalomba kell bocsátani, amennyiben a 
szabad forgalomba bocsátás felfüggesztését
követő három munkanapon belül ezen 
hatóságok részére a piacfelügyeleti hatóság 
nem nyújt be kérelmet a felfüggesztés 
folytatásáról, vagy a piacfelügyeleti 
hatóság tájékoztatja ezen hatóságokat arról, 
hogy a termék nem jelent veszélyt, feltéve, 
hogy az ilyen szabad forgalomba 
bocsátással kapcsolatos minden más előírás 
és alaki követelmény teljesült.

(1) Az olyan terméket, amelynek szabad 
forgalomba bocsátását a külső 
határellenőrzésekért felelős hatóságok a 14. 
cikk értelmében felfüggesztették, szabad 
forgalomba kell bocsátani, amennyiben a 
szabad forgalomba bocsátás 
felfüggesztéséről szóló értesítést követő 
három munkanapon belül ezen hatóságok 
részére a piacfelügyeleti hatóság nem nyújt 
be kérelmet a felfüggesztés folytatásáról, 
vagy a piacfelügyeleti hatóság tájékoztatja 
ezen hatóságokat arról, hogy a termék nem 
jelent veszélyt, feltéve, hogy az ilyen 
szabad forgalomba bocsátással kapcsolatos 
minden más előírás és alaki követelmény 
teljesült.

Or. en

Indokolás

A rendeletjavaslat 14. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a külső határellenőrzésekért 
felelős hatóságok haladéktalanul értesíteniük kell a piacfelügyeleti hatóságokat az ilyen 
felfüggesztésről. Ezért helyénvaló, hogy a 15. cikk (1) bekezdésében említett három 
munkanapos időszak a felfüggesztésről szóló értesítéstől kezdődjön.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben a termék a forgalomba 
bocsátás időpontjában megfelel bármely, a 
termékre vonatkozó vagy annak potenciális 
kockázatával összefüggő uniós 
harmonizációs jogszabályban foglalt 
követelménynek, teljes mértékben 
figyelembe véve a 765/2008/EK 
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megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket vagy 
tanúsítványokat, a piacfelügyeleti 
hatóságok feltételezik, hogy a termék nem 
jelent veszélyt. Ugyanakkor ez nem 
akadályozhatja meg e hatóságokat abban, 
hogy a külső határellenőrzésért felelős 
hatóságokat a termék forgalomba 
bocsátásának megtagadására utasítsák, 
amennyiben bizonyíték van arra, hogy a 
termék – a megfelelés ellenére – veszélyt 
jelent.

rendelettel összhangban akkreditált 
megfelelőségértékelő szervezet által 
kiadott vizsgálati és kalibrációs
jegyzőkönyveket vagy tanúsítványokat, a 
piacfelügyeleti hatóságok feltételezik, hogy 
a termék nem jelent veszélyt. Ugyanakkor 
ez nem akadályozhatja meg e hatóságokat 
abban, hogy a külső határellenőrzésért 
felelős hatóságokat a termék forgalomba 
bocsátásának megtagadására utasítsák, 
amennyiben bizonyíték van arra, hogy a 
termék – a megfelelés ellenére – veszélyt 
jelent.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A díjakat az egyes piacfelügyeleti 
tevékenységek tényleges költségei alapján 
állapítják meg és azok az ilyen 
piacfelügyeleti tevékenységben érintett 
termék szabad forgalomba bocsátásáról 
nyilatkozó személyt terhelik. A díj nem
haladhatja meg a végrehajtott 
piacfelügyeleti tevékenység tényleges 
költségeit, és részben vagy teljesen 
tükrözheti a piacfelügyeleti hatóságok 
személyzete által az ellenőrzések 
végrehajtásához felhasznált időt.
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Or. en

Indokolás

A díjkiszabás gyakorlatát össze kell hangolni a rendeletben a harmonizált uniós alkalmazás 
biztosítása érdekében.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonságot biztosító pontosítás.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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tagállam határain.

Or. en

Indokolás

Mivel a termékek szabadon mozoghatnak az egységes piacon belül, ezt az eltérést 
szükségtelensége folytán el kell hagyni.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kockázatok és jellemzőik 
meghatározása;

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Szükséges vagy indokolt esetben az 
ICSMS-et a külső határokon történő 
ellenőrzésekért felelős hatóságok 
rendelkezésére lehet bocsátani.

Szükséges vagy indokolt esetben az 
ICSMS-et a külső határokon történő 
ellenőrzésekért felelős hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Az információmegosztás javítása ösztönzi és erősíti a külső határokon történő ellenőrzésekért 
felelős hatóságok közötti együttműködést.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 19. cikk (4) bekezdéséhez való igazítás.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Hatékony együttműködést és 
információcserét kell biztosítani a 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságai 

(1) Hatékony együttműködést és 
információcserét kell biztosítani a 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságai 
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között, valamint az egyes tagállamok 
egyéb hatóságai és a piacfelügyeleti 
hatóságok és a Bizottság és a vonatkozó 
uniós ügynökségek között a piacfelügyeleti 
programokról és a veszélyt jelentő 
termékekkel kapcsolatos minden 
kérdésben.

között, valamint az egyes tagállamok 
egyéb hatóságai között, a tagállamok 
között, illetve a piacfelügyeleti hatóságok 
és a Bizottság és a vonatkozó uniós 
ügynökségek között a piacfelügyeleti 
programokról és a veszélyt jelentő 
termékekkel kapcsolatos minden 
kérdésben.

Or. en

Indokolás

A különféle érintett hatóságok közötti együttműködést és információcserét nemcsak egyetlen 
tagállamon belül, hanem a tagállamok között is biztosítani kell, mivel ez segíti az érintett 
hatóságok közötti fokozott együttműködést és koordinációt.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az érintett felek közötti jobb együttműködés segíti pótolni a műszaki szakértelem 
piacfelügyeleti hatóságok által – különösen összetett technológiák esetén – tapasztalt jelentős 
hiányát.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EMSF felállíthat állandó vagy 
ideiglenes alcsoportokat, amelyeknek 

(6) Az EMSF felállíthat állandó vagy 
ideiglenes alcsoportokat, amelyeknek 
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magukba kell foglalniuk az uniós 
harmonizációs jogszabály végrehajtására 
létrehozott piacfelügyeleti igazgatási 
együttműködési csoportokat. Az iparág
érdekeit képviselő szervezeteket, a kis- és 
középvállalkozásokat, a fogyasztókat, a 
laboratóriumokat és az uniós szintű 
megfelelőségértékelő szervezeteket fel 
lehet kérni, hogy megfigyelőként vegyenek 
részt ezen alcsoportokban.

magukba kell foglalniuk az uniós 
harmonizációs jogszabály végrehajtására 
létrehozott piacfelügyeleti igazgatási 
együttműködési csoportokat. Az iparág 
érdekeit képviselő szervezeteket, a kis- és 
középvállalkozásokat, a fogyasztókat, a 
laboratóriumokat és az uniós szintű 
megfelelőségértékelő szervezeteket fel kell
kérni, hogy rendszeres és folyamatos 
jelleggel megfigyelőként vegyenek részt 
ezen alcsoportokban.

Or. en

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(la) egyedi és rendszeres piacfelügyeleti 
fellépések szervezése az online terjesztett 
termékek vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 765/2008/EK rendelet előírása 
szerint legyen akkreditálva.

Or. en

Indokolás

A javasolt uniós referencialaboratóriumokat a 765/2008/EK rendelet szerint kell akkreditálni 
annak érdekében, hogy egyenrangúak legyenek más akkreditált megfelelőségértékelési 
szervekkel.
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárulás a tagállamok hatóságai, a 
gazdasági szereplők és a 
megfelelőségértékelő szervezetek közötti 
viták rendezéséhez;

b) a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai, a 
gazdasági szereplők és a 
megfelelőségértékelő szervezetek közötti, 
az eltérő kockázatértékelésből fakadó 
viták rendezése;

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megállapítják a büntetési
szabályokat, a súlyos jogsértésre vonatkozó 
büntetőjogi szankciókat is ideértve, a 
gazdasági szereplőkre vonatkozó 
kötelezettségeket előíró e rendelet 
rendelkezései, valamint a gazdasági 
szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket 
előíró e rendelet által lefedett termékekre 
vonatkozó bármely uniós harmonizációs 
jogszabály rendelkezései megsértésének 
esetére, ha a szóban forgó jogszabály nem 
ír elő szankciókat, és meghozzák az ezek 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak 
és visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekről [dátum 
beszúrása: e rendelet alkalmazási 
időpontját megelőző 3 hónap]-ig 
tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 

A tagállamok megfelelő büntetést előíró
szabályokat állapítanak meg, a gazdasági 
szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket 
előíró e rendelet rendelkezései, valamint a 
gazdasági szereplőkre vonatkozó 
kötelezettségeket előíró e rendelet által 
lefedett termékekre vonatkozó bármely 
uniós harmonizációs jogszabály 
rendelkezései megsértésének esetére, ha a 
szóban forgó jogszabály nem ír elő 
szankciókat, és meghozzák az ezek 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
valamennyi intézkedést. A tagállamok e 
rendelkezésekről …*-ig tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is.
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módosításról is.

____________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e 
rendelet alkalmazásának időpontja előtt 
három hónappal.

Or. en

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük és többek között magukban kell 
foglalniuk az érintett gazdasági szereplő 
által az előző pénzügyi év során elért teljes 
éves forgalom legalább 10%-át kitevő 
közigazgatási szankciót;

Or. en

Indokolás

Visszatartó erejű szankciókat – köztük súlyos pénzbírságokat – kell EU-szerte bevezetni azon 
gazdasági szereplőkkel szemben, akik szándékosan forgalmaznak veszélyes vagy nem 
megfelelő termékeket.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A második albekezdésben említett 
szankcióknak figyelembe kell venniük a 
jogsértés súlyosságát és időtartamát, 
valamint a vállalkozások méretét, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
esetében. Ezen túlmenően a szankcióknak 
figyelembe kell venniük, ha az érintett 
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valamint súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

gazdasági szereplő korábban már hasonló 
módon megsértette a jogszabályi 
előírásokat. Súlyos jogsértés esetén 
büntetőjogi szankciók is kivethetők.

Or. en

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
az e rendelet értelmében kiszabott 
szankciókról és a Bizottság a közölt 
információk összefoglalóját 
elektronikusan, illetve adott esetben más 
módon is a nyilvánosság számára 
haladéktalanul elérhetővé teszi. 
Amennyiben a közzététel aránytalanul 
nagy kárt okozna az érintett feleknek, a 
szankciókat anonim módon teszik közzé.
A Bizottság összeállítja, naprakészen 
tartja és közzéteszi azon gazdasági 
szereplők feketelistáját, akik ismételten 
megszegik e rendelet rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A szankciók közzététele fokozza azok visszatartó erejét. Ezenkívül az egész Unióra kiterjedő 
nyilvános feketelistát kell összeállítani azokról a gazdasági szereplőkről, akik ismételten 
megszegik a rendelet rendelkezéseit. 

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az alkalmazás időpontját követő Az alkalmazás időpontját követő legkésőbb 
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legkésőbb [öt] éven belül a Bizottság 
értékeli e rendelet alkalmazását, amelyről 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz. A jelentésben értékelni 
kell, hogy teljesültek-e a rendelet 
célkitűzései, különös tekintettel a 
termékbiztonsági szabályok és az uniós 
harmonizációs jogszabályok 
eredményesebb és hatékonyabb 
végrehajtására, a piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködés javítására, az 
Európai Unióba belépő termékek 
ellenőrzésének szigorítására, valamint az 
emberek általános biztonságának 
hatékonyabb védelmére, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, a 
fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra.

[öt] éven belül a Bizottság értékeli e 
rendelet alkalmazását, amelyről jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz. A jelentésben értékelni kell, 
hogy teljesültek-e a rendelet célkitűzései, 
különös tekintettel a termékbiztonsági 
szabályok és az uniós harmonizációs 
jogszabályok eredményesebb és 
hatékonyabb végrehajtására, a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködés javítására, az Európai 
Unióba belépő termékek ellenőrzésének 
szigorítására, valamint az emberek 
általános biztonságának hatékonyabb 
védelmére, a munkahelyi egészségre és 
biztonságra, a fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, az 
energiahatékonyságra, a közbiztonságra 
és egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra. Ezenkívül a 
jelentésben olyan új és innovatív, piaci 
alapú megoldásokat kell feltárni, amelyek 
hatékonyan egészítik ki a piacfelügyeleti 
hatóságok által végrehajtott 
piacfelügyeleti intézkedéseket, valamint 
többek között magukban foglalják a 
harmadik felek által végzett, kötelező 
jellegű hitelesítési rendszerek 
megvalósítási lehetőségeinek feltárását.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az áruk szabad mozgása egyike az EU egységes piaca négy alappillérének. E pillér és az 
egységes piac megfelelő működése végső soron a fogyasztók bizalmára támaszkodik.  Az 
európai fogyasztóknak bízniuk kell abban, hogy – függetlenül attól, hogy a terméket hol 
állították elő és mely tagállamban vásárolták meg – a használt termék biztonságos és megfelel
a jogszabályoknak. Ehhez végső garanciát a hatékony és magas minőségű piacfelügyeletnek 
kell nyújtania. Biztosítania kell, hogy a termékek nem jelentenek veszélyt a fogyasztók, 
illetve a munkahelyeken a munkavállalók egészségére vagy biztonságára, s emellett 
garantálnia kell, hogy a termékek megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályoknak, például az 
energiahatékonyságot, a zajszintet vagy a kibocsátási határértékeket részletesen kifejtő 
szabályozásnak. 

Egyre világosabbá válik azonban, hogy a tagállami piacfelügyelet nem képes megbirkózni az 
EU-ba irányuló megnövekedett behozatal és az egységes piacon forgalmazott egyre nagyobb 
számú termék által támasztott kihívásokkal. A Bizottság szerint az EU-ba behozott vagy itt 
forgalomba hozott áruk csak mintegy 0,3%-át ellenőrzik a hatóságok. Ugyanakkor a 
piacfelügyeleti hatóságoktól azt is elvárják, hogy a felmerülő új kihívásokat, például a 
növekvő e-kereskedelmet is kezeljék. 

A helyzetet bonyolult jogi struktúra súlyosbítja, amelyet az általános termékbiztonságról szóló 
irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről szóló 2011. március 11-i állásfoglalásában1

az Európai Parlament is kiemelt. Az állásfoglalás megállapította, hogy „a piacfelügyeletre 
vonatkozó jelenlegi jogszabályi keret nem kellően következetes, és ezért azt felül kell vizsgálni 
és összehangoltabbá kell tenni”. Jelenleg nincsenek egységes uniós termékbiztonsági 
követelmények a harmonizált termékekre és a nem harmonizált termékekre, valamint a 
fogyasztói termékekre és a szakmai felhasználásra szánt termékekre vonatkozóan. A 
kétértelműség másik forrása abból ered, hogy nincsenek konkrét referenciaértékek a nem 
harmonizált fogyasztói termékek számára, illetve hogy az uniós termékbiztonsági szabályok 
különböző rétegei túl bonyolult helyzetet teremtenek.

Ennek következtében az Európai Parlament a fent említett állásfoglalásában javasolta, hogy a 
Bizottság hozzon létre egy olyan közös európai piacfelügyeleti keretet, amely a belső piacon 
forgalmazott valamennyi termékkel – így az EU-ba importált termékekkel is – foglalkozik. A 
jelen javaslat e kérés nyomán született. A javaslat egy nagyobb termékbiztonsági csomag 
részét képezi, amely a piacfelügyeleten kívül tartalmaz egy általános termékbiztonsági 
rendeletre irányuló javaslatot, valamint egy többéves piacfelügyeleti tervre vonatkozó 
közleményt is. 

Az előadó összességében határozottan támogatja a Bizottság javaslatát és az ezzel elérni 
kívánt célt. Van azonban egy sor olyan kérdés, amelyben az előadó szeretné megerősíteni a 
javaslatot és kiemelni néhány kulcsfontosságú elemét.

                                               
1 2010/2085(INI).
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A biztonság és a piaci szereplők között egyenlő versenyfeltételek biztosítása

Az előadó üdvözli, hogy az e rendeletben meghatározott piacfelügyeletnek nemcsak az 
egészség és a biztonság, de általánosabban véve más közérdek – például a környezetvédelem 
vagy az energiahatékonyság – tiszteletben tartására irányuló uniós jogszabály végrehajtását is 
védenie kell.  Az őszinte piaci szereplők jelentős erőfeszítéseket tesznek és jelentős 
mennyiségű forrásokat szentelnek annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek az EU 
különböző biztonsági, környezeti és egyéb követelményeinek; ezért a piacfelügyelet szerepe 
annak biztosítása, hogy a szabályokat be nem tartó piaci szereplők ne szerezzenek előnyöket a 
szabályokat betartókkal szemben. A piacfelügyeleti hatóságok feladata, hogy biztosítsák a 
nem biztonságos vagy más módon ártalmas termékek beazonosítását, azok piactól való 
távoltartását és onnan történő kivonását. Ez a fogyasztók, valamint a megbízható gyártók, 
importőrök és forgalmazók érdekeit szolgálja. 

Az előadó módosításaival azt kívánja pontosítani, hogy a piacfelügyelet a jelen rendeletben 
leírt minden egyes szempontra kitérjen.

Minthogy az egyik legnagyobb kihívás abban rejlik, hogy a tagállamok csak korlátozott 
erőforrásokat tudnak nyújtani a piacfelügyelet részére – különösen a kereskedelem növekvő 
volumenét illetően –, az előadó javasolja, hogy a hosszú távú megoldás részeként a Bizottság 
olyan új, innovatív, piaci alapú megoldásokat tárjon fel, amelyek kiegészítik a jelenleg
kizárólag a hatóságok által folytatott piacfelügyeleti tevékenységeket. Az előadó egy ilyen 
lehetséges megoldásként kiemeli a gazdasági szereplők minőségirányítási rendszereinek és 
végtermékeinek harmadik felek által végzett auditálását.  A Bizottságnak bele kell foglalnia 
ezen elképzeléseket az e rendelet 33. cikkével összhangban készítendő értékelő jelentésébe.

Szorosabb, fokozottabb és jobban működő együttműködés a tagállamok felügyeleti 
hatóságai között

Jelen pillanatban az egyes tagállamok termékbiztonsággal foglalkozó piacfelügyeleti 
hatóságai közötti koordináció, együttműködés és információcsere gyengesége jelenti az egyik 
problémát. A Bizottság javaslatában mindezt az információ- és munkamegosztás, illetve az 
egyes tagállamok hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás fokozására irányuló 
rendelkezések révén próbálja korrigálni.

Az információcsere alapvetően két pilléren nyugszik: a veszélyt jelentő termékek már jól 
bevált riasztási rendszerén (RAPEX), illetve a piacfelügyeleti információs és kommunikációs 
rendszeren (ICSMS), amely általánosabb jellegű információcserét tesz lehetővé. Az ICSMS 
keretében folyó információcsere lehetővé teszi a piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
egymás tapasztalatait és munkáját hasznosítsák, takarékoskodjanak a korlátozottan 
rendelkezésre álló erőforrásokkal, mivel többek között nem kell megismételniük azokat a 
vizsgálatokat és értékeléseket, amelyeket egy másik tagállamban már elvégeztek. Az előadó 
úgy véli, hogy ezek a javaslatok teljes támogatást érdemelnek és kizárólag a vonatkozó cikkek 
szövegének pontosítása érdekében javasol módosításokat.

A jobb együttműködést és információcserét szolgáló egyik kulcsfontosságú rendelkezés az 
európai piacfelügyeleti fórum létrehozása. A fórumnak nemcsak a hatóságok közötti, de a 
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hatóságok és a gazdasági szereplők, valamint az egyéb érintett felek (például fogyasztói 
csoportok) közötti együttműködés színteréül is szolgálnia kell. Az előadó ki kívánja emelni a 
létrehozandó fórum égisze alatt folyó folyamatos és strukturált együttműködés jelentőségét, 
valamint tovább kívánja erősíteni a fórum szerepét a jövőben azon javaslatával, hogy 
fontolóra kell venni azt, hogy a fórum (ha beleegyezik) – a rendelet következő 
felülvizsgálatakor – kapjon meghatalmazást kötelező erejű ajánlások tételére, amelyek 
szükségesek a tagállamok piacfelügyeleti gyakorlatainak, és különösen az EU külső határainál 
folyó piacfelügyeleti gyakorlatok további javításához és erősítéséhez.

Ezenkívül a fórum különféle érintett feleinek szerepét is erősíteni kell és biztosítani kell 
rendszeres részvételüket. A különféle érintett felek – mivel rengeteg piaci információval 
rendelkeznek – értékes perspektívákat tárhatnak fel és hozzájárulhatnak konkrét problémás 
területek és lehetséges megoldások meghatározásához.

Visszatartó erejű szankciók

A Parlament 2011. évi állásfoglalásában ugyancsak kiemelte a visszatartó erejű szankciók –
köztük súlyos pénzbírságok – fontosságát azon azon gazdasági szereplőkkel szemben, akik 
szándékosan forgalmaznak veszélyes vagy nem megfelelő termékeket az egységes piacon. 

Tisztességes és egyenlő feltételeket kell biztosítani a gazdasági szereplők számára, tehát a 
szabályokat betartókat nem szabad szankcionálni azzal, hogy a rendszer nem képes 
megbüntetni a szabályokat szándékosan megsértő gazdasági szereplőket. Továbbá a rendszer 
mindig olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme, ezenkívül a rendszer még a területen 
megvalósuló harmonizációból is profitálna. 

Ekképp annak érdekében, hogy a jogszabályok EU-szerte valóban visszatartó erejűek 
legyenek, az előadó harmonizált, uniós szintű igazgatási szankciók bevezetését javasolja. A 
szankciókkal kiváltani szándékolt visszatartó erő további növelése érdekében a rendelet 
értelmében kiszabott szankciókat ugyancsak helyénvaló közzétenni. Ezen túlmenően az 
előadó az e rendelet rendelkezéseit sorozatosan megsértő gazdasági szereplők nyilvános 
feketelistájának létrehozását javasolja.
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MELLÉKLET – AZ ÉRINTETT FELEK HOZZÁJÁRULÁSAINAK LISTÁJA

Felelősségi nyilatkozat

Az érintett felek alábbi listáját az előadó kinevezésének kezdetétől a jelentéstervezet 2013. 
júniusi benyújtási határidejéig tartó időszak alatt állította össze megbeszélések, levelezések és 
állásfoglalások alapján.

Meg kell jegyezni, hogy a lista nem teljes, mivel igen nehéz felsorolni a jelentés elkészítését 
segítő összes közvetett hozzájárulást és tanácsadói munkát. Arra is fel kell hívni a figyelmet, 
hogy a jelen jelentéstervezet csak a kezdőszakaszát képviseli annak a parlamenti munkának, 
amelynek keretében megbeszélések és jogalkotói munka révén jutunk el a jogszabály 
végleges elfogadásához. Az érintett felek a későbbi szakaszokban is kifejthetik véleményüket, 
ezért az itt található felsorolás nem is lehet teljes.

Mindazonáltal az érintett felek e lenyomatát az előadó azért teszi közzé, hogy nyilvánosan is 
bemutassa a jelentéstervezetében fellelhető gondolatok eredetét.

Az érintett felek listája

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment – Európai építőipari 

berendezések bizottsága).
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries – Európai 

Szerszámgépipari Szövetség)
 Finn Ipari Szövetség 
 Cosmetics Europe
 DG SANCO
 Vállalkozáspolitikai és ipari főigazgatóság (DG ENTR)
 DigitalEurope
 EPEE (Európai Partnerség az Energiáért és a Környezetért) 
 Eurocommerce
 Öngyújtógyártók Európai Szövetsége
 Európai Abroncs- és Gumigyártók Szövetsége
 Finn Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium (TEM) 
 Az Európai Unió Tanácsának soros litván elnöksége (2013. ősz)
 Az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége (2013. tavasz)
 LEGO, Nordic Toys and TIE (Toy Industries of Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Német Mérnöki Szövetség)

Ezenfelül az Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság a piacfelügyeletről és a 
termékbiztonsági csomagról szóló meghallgatást szervezett 2013. május 29-én. Az 
előadók listájáért és további információkért látogasson el a bizottság weboldalára.
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