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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 fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 
2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0078),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. 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, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az általános termékbiztonságról szóló, 
2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv előírja, hogy 
a fogyasztási cikkeknek biztonságosaknak 
kell lenniük, valamint hogy a tagállamok 

(1) Az általános termékbiztonságról szóló, 
2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a belső 
piacon megtalálható termékekre 
vonatkozó alapvető követelményként 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem került közzétételre.
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piacfelügyeleti hatóságainak fel kell 
lépniük a veszélyes termékek ellen, és 
ennek érdekében információcserét kell 
folytatniuk a Közösségi Gyors 
Tájékoztatási Rendszeren (RAPEX) 
keresztül. A 2001/95/EK irányelvet 
alapvető felülvizsgálat alá kell vonni annak 
érdekében, hogy hatékonyabban 
alkalmazható legyen, és összhangba 
kerüljön uniós jogszabályi változásokkal a 
piacfelügyelet, a gazdasági szereplőkre 
háruló kötelezettségek és a szabványosítás 
terén. Az egyértelműség érdekében ez a 
rendelet hatályon kívül helyezi a 
2001/95/EK irányelvet, és annak helyébe 
lép.

előírja, hogy a fogyasztási cikkeknek 
biztonságosaknak kell lenniük, valamint 
hogy a tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak hatékonyan fel kell lépniük a 
veszélyes termékek ellen, és ennek 
érdekében információcserét kell folytatniuk 
a Közösségi Gyors Tájékoztatási 
Rendszeren (RAPEX) keresztül. A 
2001/95/EK irányelvet alapvető 
felülvizsgálat alá kell vonni annak 
érdekében, hogy hatékonyabban 
alkalmazható legyen, és összhangba 
kerüljön uniós jogszabályi változásokkal a 
piacfelügyelet, a gazdasági szereplőkre 
háruló kötelezettségek és a szabványosítás 
terén. Az egyértelműség érdekében ez a 
rendelet hatályon kívül helyezi a 
2001/95/EK irányelvet, és annak helyébe 
lép.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő jogi eszköz a rendelet, 
mivel világos és részletes szabályokat ír 
elő, amelyek nem adnak teret arra, hogy a 
tagállamok a jogszabályt egymástól 
eltérően ültetessék át. A rendelet a jogi 
követelmények egyidejű uniós szintű 
alkalmazhatóságát is biztosítja.

(2) A megfelelő jogi eszköz a rendelet, 
mivel világos és részletes szabályokat ír 
elő, amelyek nem adnak teret arra, hogy a 
tagállamok a jogszabályt egymástól 
eltérően ültetessék át és alkalmazzák. A 
rendelet a jogi követelmények egyidejű 
uniós szintű alkalmazhatóságát is 
biztosítja.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelen rendeletnek hozzá kell járulnia
az EUMSZ 169. cikkében említett célok 
megvalósításához. Különösen törekednie 
kell a belső piac működésének 
biztosítására a fogyasztók általi 
használatra tervezett termékek esetében 
oly módon, hogy egységes szabályokat 
állít fel az általános biztonsági 
követelményekre, az értékelési 
kritériumokra és a gazdasági szereplők 
kötelezettségeire vonatkozóan. Mivel a 
piacfelügyeleti szabályokat, beleértve a 
RAPEX-szel kapcsolatos szabályokat is [a 
termékek piaci felügyeletéről szóló] 
[…/…/EU] rendelet [14] tartalmazza, 
amely a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
termékekre is vonatkozik, ebben a 
rendeletben nincs szükség további 
rendelkezésekre a piaci felügyelet vagy a 
RAPEX vonatkozásában.

(3) A magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében az Uniónak hozzá 
kell járulnia a fogyasztók egészségének és 
biztonságának védelméhez. Ezzel 
kapcsolatban e rendelet elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a biztonságos termékek belső 
piaca mint alapvető cél megvalósuljon, 
ugyanakkor az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
169. cikkében említett célok eléréséhez is 
hozzájárul.

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (4) preambulumbekezdésének szövegét.)

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendeletnek különösen törekednie 
kell a belső piac működésének 
biztosítására a fogyasztók általi 
használatra tervezett termékek esetében 
oly módon, hogy egységes szabályokat 
állít fel az általános biztonsági 
követelményekre, az értékelési 
kritériumokra és a gazdasági szereplők 
kötelezettségeire vonatkozóan. Mivel a 
piacfelügyeleti szabályokat, beleértve a 
RAPEX-szel kapcsolatos szabályokat is [a 
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termékek piaci felügyeletéről szóló] 
[…/…/EU] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet* tartalmazza, ebben a 
rendeletben nincs szükség további 
rendelkezésekre a piaci felügyelet vagy a 
RAPEX vonatkozásában.
__________________
* HL: kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet számát, keltét 
és hivatkozását (COD 2013/0048).

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A fogyasztók biztonsága 
nagymértékben függ az uniós 
termékbiztonsági előírások hatékony 
betartatásától. A nemzeti és uniós szintű 
piacfelügyeleti tevékenységeket 
folyamatosan javítani kell, emellett a 
globális piac és a progresszíven összetett 
értékesítési lánc alkotta folyton változó 
kihívásoknak való megfelelés érdekében e 
tevékenységeknek egyre 
eredményesebbnek kell lenniük. Az 
elégtelen piacfelügyeleti rendszerek 
torzíthatják a versenyt, kockára tehetik a 
fogyasztók biztonságát, és alááshatják a 
polgárok belső piacba vetett bizalmát. A 
tagállamoknak ezért szisztematikus 
eljárásmódot kell biztosítaniuk a 
piacfelügyelethez és más, a felügyeleti 
tevékenységek növekvő hatékonyságához, 
és lehetővé kell tenni azoknak a 
közvélemény, valamint az érdekelt felek 
felé való átláthatóságát.

Or. en
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(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (24) preambulumbekezdésének szövegét.)

Indokolás

Az egységes piac erősítése érdekében a termékbiztonságnak és a piacfelügyeletnek ki kell 
egészítenie egymást. Ezért a piacfelügyeleti tevékenységekre vonatkozóan szigorú 
követelményeket kell megállapítani, és ez a területet a jövőben kiemelten kell kezelni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a kivételek átkerültek a 9. módosításba.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendeletnek a kizárólag ipari 
felhasználásra szánt, de később a 
fogyasztói piacra került termékekre is 
vonatkoznia kell, mivel ésszerűen 
előrelátható feltételek mellett használva 
veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét 
és biztonságát.

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (10) preambulumbekezdésének szövegét.)

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 
a fogyasztók által utazásra használt, a 
szolgáltatást nyújtó által működtetett 
berendezések, mivel azokat a nyújtott 
szolgáltatás biztonságával összefüggésben 
kell kezelni.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Bár e rendelet a 
szolgáltatásnyújtással összefüggésben 
szabályozza a termékbiztonságot, továbbra 
is szükség van a fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó általános 
biztonsági követelmények vonatkozásában 
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uniós jogszabályokra, mivel a 
fogyasztóknak nyújtott szolgáltatásokat 
egyetlen uniós jogszabály sem 
szabályozza. A fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatások biztonságának jelenlegi 
széttöredezett tagállami megközelítése 
miatt a Bizottságnak értékelnie kell és fel 
kell tárnia a fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatások biztonságára vonatkozó 
horizontális uniós keret bevezetésének 
megvalósíthatóságát.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a közeljövőben jogalkotási keretet kell előterjesztenie a szolgáltatások 
biztonságára vonatkozóan, mivel a jelenlegi helyzet joghézagot teremtett. A kérdéssel 
kapcsolatos egységes rendeletnek ki kell egészítenie a szolgáltatásnyújtással összefüggésben a 
fogyasztókkal kapcsolatba kerülő termékek e rendelet hatálya alá vonását.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az adott termékeket vagy 
termékkategóriákat szabályozó 
ágazatspecifikus uniós harmonizációs 
jogszabályok kidolgozása ellenére 
gyakorlatilag lehetetlen minden létező 
vagy később kifejlesztésre kerülő
fogyasztási cikkre kiterjedő uniós 
jogszabályt alkotni. Ezért az ilyen 
termékekhez, és a joghézagok kitöltéséhez, 
valamint a hatályban lévő vagy jövőbeni 
különös jogszabályokban szereplő 
rendelkezések kiegészítéséhez továbbra is 
szükség van egy horizontális jellegű, széles 
alapokon nyugvó jogszabályi keretre, 
különös tekintettel a fogyasztók 
egészségének és biztonságának magas 
szintű, az EUMSZ 114., 169. és 191. cikke 
szerinti védelmére.
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Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (5) preambulumbekezdésének szövegét.)

Indokolás

E rendelet – amint azt az általános termékbiztonságról szóló irányelv jelenleg is hangsúlyozza 
– továbbra is „biztonsági hálóként” működik a termékbiztonsággal kapcsolatban, 
amennyiben olyan esetekre alkalmazandó, amikor az uniós jogszabályok részletesebb 
biztonsági rendelkezéseket nem tartalmaznak, és ezen keresztül valamennyi forgalomba hozott 
termék biztonságát szavatolja.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Szerkesztési pontosítás.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (7) preambulumbekezdésének szövegét.)

Indokolás

Pontosítás annak kiemelése érdekében, hogy az online értékesítés is e rendelet hatálya alá 
tartozik.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Figyelemmel a fogyasztók által 
harmadik országokból az interneten 
vásárolt olyan termékek számára, amelyek 
nem feltétlenül felelnek meg az európai 
szabványoknak, ennélfogva veszélyeztetik 
a fogyasztók egészségét és biztonságát, a 
Bizottságnak kiemelten kell foglalkoznia 
azzal, hogy oktató és figyelemfelkeltő 
kampányokon keresztül erősítse a 
fogyasztók e-kereskedelembe vetett 
bizalmát. A Bizottságnak ezenfelül fel kell 
tárnia egy e-megbízhatósági jelzés 
bevezetésének lehetőségét, amelynek 
segítségével a gyártó a weboldalán jelzi, 
hogy ismeri az e rendeletben foglalt 
rendelkezéseket és követelményeket.
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Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet az értékesítési láncba 
kereskedelmi tevékenység keretében 
visszakerülő használt termékekre is 
vonatkozik, kivéve az olyan használt 
termékeket, amelyeknél a fogyasztó 
ésszerűen nem várhatja el, hogy azok 
eleget tegyenek az aktuális biztonsági 
követelményeknek (pl. régiségek).

(11) E rendelet az értékesítési láncba 
kereskedelmi tevékenység keretében 
visszakerülő használt termékekre is 
vonatkozik, feltéve, hogy azokat ilyen 
termékként hozták forgalomba, valamint 
az eredetileg e rendelet hatálybalépését 
követően forgalomba hozott, használt 
termékekre is, kivéve az olyan használt 
termékeket, amelyeknél a fogyasztó 
ésszerűen nem várhatja el, hogy azok 
eleget tegyenek az aktuális biztonsági 
követelményeknek (pl. régiségek).

Or. en

Indokolás

Nem állhat fenn jogbizonytalanság a használt termékekre vonatkozó jogszabályok visszaható 
hatályával kapcsolatban.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet vonatkozik továbbá azokra 
a fogyasztási cikkekre, amelyek ugyan nem 
élelmiszerek, de hasonlítanak az 
élelmiszerekre és könnyen 
összetéveszthetők azokkal, így egyes 
fogyasztók, különösen a gyermekek, a 
szájukba vehetik, szopogathatják vagy 
lenyelhetik őket, aminek nyomán például 
fulladás, mérgezés, illetve az 
emésztőrendszer perforációja vagy 

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

fulladás, mérgezés, illetve az 
emésztőrendszer perforációja vagy 
elzáródása következhet be. Az ilyen, 
élelmiszerekre hasonlító termékeket eddig 
a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók 
egészségét vagy biztonságát veszélyeztető 
termékekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. 
június 25-i 87/357/EGK tanácsi irányelv 
szabályozta, amelyet hatályon kívül kell 
helyezni.

Or. en

Indokolás

Mivel e rendelet az élelmiszer-utánzatokra vonatkozó 87/357/EGK irányelvet váltja fel, és a 
termékek értékelésekor figyelembe vett szemponttá (e rendelet 6. cikkének e) pontja) alakítja 
azt, nem egyértelmű, hogy az élelmiszer-utánzatok forgalmazása, behozatala, gyártása és 
kivitele továbbra is tilos marad-e. A módosítással a 87/357/EGK irányelvben kimondott 
tilalom e rendeletben továbbra is érvényben marad.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az EUMSZ 191. cikkének (2) 
bekezdésében szereplő elővigyázatosság 
elve – amelyet többek között az 
elővigyázatossági elvről szóló 2000. 
február 2-i bizottsági közlemény is 
ismertet – a termékbiztonságnak és a 
fogyasztók biztonságának is egyik 
alapelve, amelyet egy termék 
biztonságának értékelésekor megfelelően 
figyelembe kell venni.

Or. en

Lásd az elővigyázatosság elvéről szóló, 2000. február 2-i bizottsági közleményt 
(COM(2000)1).
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az elővigyázatosság elve alapvető 
szerepet tölt be a fogyasztóvédelem 
területén az uniós ítélkezési gyakorlatban. 
Ezt az elvet különösen a T-74/00.sz. 
Artegodan GmbH és társai kontra az 
Európai Közösségek Bizottsága egyesített 
ügyekben 2002. november 26-án az 
Elsőfokú Bíróság által hozott ítéletre1

figyelemmel kell értelmezni, mely ítélet 
megállapította, hogy bár az EUMSZ 
csupán a környezetvédelmi politikával 
összefüggésben tesz említést az 
elővigyázatossági elvről, az elv 
alkalmazási köre ennél szélesebb: a 
magas szintű egészségvédelem, a 
fogyasztók biztonsága és a 
környezetvédelem biztosítása érdekében is 
alkalmazni kell.
_____________
1 [2002] EBHT II-04045.

Or. en

(Lásd az Elsőfokú Bíróságnak a T-74/00., T-76/00., T-83/00–T-85/00., T-132/00., T-137/00. 
és T-141/00. sz. egyesített ügyekben hozott, 2002. november 26-i ítéletét.)

Indokolás

A T-74/00 sz. egyesített ügyekben hozott ítéletben – különösen az ítélet 181–186. pontjában –
az Elsőfokú Bíróság hangsúlyozza, hogy az elővigyázatosság elve horizontális elv, amely nem 
csupán a környezetvédelmi politikákra alkalmazandó.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) E rendeletnek figyelembe kell 
vennie az ún. gyermekek számára vonzó 
termékeket, melyek megjelenése bármely 
szempontból hasonlít a gyermekek 
számára általánosan vonzónak elismert, 
illetve gyermekek általi felhasználásra 
szánt másik tárgyhoz. Egy termék 
biztonságának értékelésekor különösen 
figyelembe kell venni a gyermekek 
számára vonzó termékek fogalmát.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13d) Egy termék biztonságának 
értékelésekor fokozottan figyelembe kell 
venni, ha a termék olyan sérüléseket 
okozott, amelyeket bejelentettek a 
sérülések [termékek piaci felügyeletéről 
szóló, …-i …/…/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel]* létrehozott 
páneurópai adatbázisába.
_______________
* HL: kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet számát, keltét 
és hivatkozását (COD 2013/0048).

Or. en

Indokolás

A sérülések páneurópai adatbázisának létrehozását be kell illeszteni a termékek piaci 
felügyeletére vonatkozó jövőbeli rendeletbe (COM(2013)75).
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tapasztalatok szerint a CE-jelölés 
helytelenül azt sugallja a fogyasztóknak, 
hogy a terméket hatóságok a fogyasztók 
számára biztonságosnak minősítették. A 
CE+ -jelölés – amely azt jelzi, hogy a 
terméket akkreditált, az adott termék 
biztonságának értékelésére hatáskörrel 
rendelkező, független harmadik félként 
eljáró szerv tesztelte, amely 
megállapította, hogy a termék megfelel az 
e rendeletben foglalt biztonsági 
követelményeknek – egyértelművé teszi, 
hogy az eredeti CE-jelölés a gyártó 
megfelelőségi jelzése. A CE+ -jelölésnek 
egyértelműen jeleznie kell a fogyasztók 
felé, hogy a terméket hatáskörrel 
rendelkező szerv biztonságosnak 
nyilvánította, és ezt a jelölést a jelenlegi 
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CE-jelölés kiegészítésének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A gazdasági szereplőknek az 
értékesítési láncban betöltött szerepüktől 
függően felelősséget kell viselniük a 
termékek megfelelőségéért a fogyasztók 
egészségének és biztonságának magas 
szintű védelme érdekében.

(15) A gazdasági szereplőknek az 
értékesítési láncban betöltött szerepüktől 
függően felelősséget kell viselniük a 
termékek megfelelőségéért a fogyasztók 
egészségének és biztonságának magas 
szintű védelme érdekében. Ezzel 
kapcsolatban a gazdasági szereplőknek a 
termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban1 foglalt 
kötelezettségeire vonatkozó 
rendelkezéseket szigorúan össze kell 
hangolni, mivel így egyenlő 
versenyfeltételek biztosíthatók a 
harmonizált és a nem harmonizált 
jogszabályok hatálya alá tartozó 
gazdasági szereplők e rendeletben foglalt 
kötelezettségei tekintetében.
_____________
1 HL L 218., 2008.8.13., 82.o.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések szigorú összehangolása 
nyomán kizárólag szerkesztési változtatások lehetnek e rendeletnek a szóban forgó kérdéssel 
kapcsolatos rendelkezéseiben, amelyek a lehető legvilágosabban átültetik a határozat 
rendelkezéseit.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A gyártóknak biztosítaniuk kell, 
hogy az általuk forgalomba hozott 
termékek tervezése és gyártása az e 
rendeletben előírt általános biztonsági 
követelményekkel összhangban történjen. 
A gyártó kötelezettségeinek pontosítása és 
a kapcsolódó adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a Bizottságnak 
általános uniós kockázatértékelési 
módszertant kell kidolgoznia a termékekre 
vonatkozóan, és a veszélyek elemzésére 
felhasználóbarát elektronikus eszközöket 
kell létrehoznia. A módszertannak – a 
bevált gyakorlatok és az érdekelt felek 
hozzájárulásai alapján – olyan hatékony 
kockázatértékelési eszközt kell 
meghatároznia, amelyet a gyártók a 
termékek tervezése során használhatnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a fogyasztási cikkek biztonságosságára vonatkozó rendeletjavaslattal együtt 
közzétett többéves terve közös megközelítést irányoz elő a kockázatelemzés tekintetében. 
Ahhoz, hogy a módszertan lehetőségeit teljes mértékben kihasználják, a gyártóknak be kell 
építeniük a módszertant a termékek tervezési munkálataiba. A Bizottságnak a gazdasági 
szereplők és a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álló elektronikus értékelő eszközt kell 
létrehoznia.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

(Lásd „A játékok biztonságáról szóló, 2009/48/EK irányelv – magyarázó útmutató” c., 2011. 
szeptember 11-i bizottsági dokumentum 146. oldalát.)

Indokolás

Hangsúlyozandó, hogy a forgalmazók nem ellenőriznek minden egyes terméket egyenként. E 
preambulumbekezdés úgy magyarázza a forgalmazók kötelezettségeire vonatkozó 
rendelkezéseket, hogy a szóban forgó cikk szövege nem változik.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A globalizáció, az intenzívebb 
kiszervezés és a megnövekedett 
nemzetközi kereskedelem következtében 
több termékkel kereskednek a világpiacon, 
és ezzel kapcsolatban elengedhetetlen, 
hogy a globális szabályozók és más 
érdekelt felek együttműködjenek 
egymással a fogyasztási cikkek 
biztonságossága területén az összetett 
beszállítói láncok és a nagyobb 
kereskedelmi volumen okozta kihívások 
kezelése céljából. A Bizottságot ösztönözni 
kell arra, hogy a termékek tervezés által 
garantált biztonságosságának fogalmát 
harmadik országok piacfelügyeleti 
hatóságaival való kétoldalú 
együttműködésen keresztül is tökéletesítse.
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Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről 
szóló, 2011. március 8-i európai parlamenti állásfoglalás (2010/2085(INI) (10)bekezdésének 

szövegét.)

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) A jelenlegi nyomonkövetési 
rendszereket és azonosítási eljárásokat 
hatékonyan végre kell hajtani és 
tökéletesíteni kell. Ezzel kapcsolatban 
szükség van a meglévő technológiák 
alkalmazásának felmérésére és 
értékelésére.

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről 
szóló, 2011. március 8-i európai parlamenti állásfoglalás (2010/2085(INI) (23) bekezdésének 

szövegét.)

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
20 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20c) A nyomonkövethetőség jövőbeli 
javítása érdekében a Bizottságnak fel kell 
mérnie, hogyan kellene előmozdítani 
egyes speciális nyomonkövetési és 
termékhitelesítési technológiák 
alkalmazását. E felmérés során az értékelt 
technológiáknak biztosítaniuk kell többek 
között a fogyasztási cikkek 
biztonságosságát, javítaniuk kell a 
nyomonkövetési mechanizmusokat, és 
nem jelenthetnek felesleges adminisztratív 
terhet a gazdasági szereplők számára, e 
technológiák költségeinek a fogyasztókra 
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való áthárítását megelőzendő.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
20 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20d) Annak azonosítása során, hogy a 
termékeket forgalomba hozó és 
forgalmazó gazdasági szereplők mely 
konkrét termékekre vonatkozóan hoznak 
létre vagy használnak nyomonkövetési 
rendszert, a Bizottságnak elsősorban a 
sérülések páneurópai adatbázisához 
bejelentett sérülés jellegét és a RAPEX 
rendszerbe tett bejelentések számát, 
valamint a bejelentett veszélyek 
súlyosságát kell figyelembe vennie. 
Ezenfelül a Bizottságnak be kell vonnia az 
érintett érdekelt feleket, különösen [a 
termékek piaci felügyeletéről szóló 
[…/…/EU] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel]* létrehozott Európai 
Piacfelügyeleti Fórumot.
____________
* HL: kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet számát, keltét 
és hivatkozását (COD 2013/0048).

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
20 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20e) A nemzeti kapcsolattartó pontok –
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az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a 
valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő 
alkalmazására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 
764/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 való – létrehozása 
nyomán a termékbiztonsági kapcsolattartó 
pontoknak a tagállamokban a gazdasági 
szereplőket szolgáló információs pontként 
kell működniük annak érdekében, hogy a 
termékbiztonsági követelményekkel és 
jogszabályokkal kapcsolatos 
iránymutatással és képzéssel segítsék az 
említett szereplőket.
__________________
1 HL L 218., 2008.8.13., 21.o.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A származás jelzése szükséges 
kiegészítés a gyártó nevével és címével 
kapcsolatos, e rendeletben meghatározott
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelmények mellett. Ezenfelül a
származási ország feltüntetése segít a 
termék tényleges gyártási helyének 
megállapításában azokban az esetekben, 
amikor a gyártóval nem lehet kapcsolatba 
lépni, amikor a megadott cím nem egyezik 
meg a tényleges gyártási hellyel, amikor a 
gyártó neve és címe egyaránt hiányzik, 
vagy a cím a nem fellelhető csomagoláson 
volt. Az ilyen információk 
megkönnyíthetik a piacfelügyeleti 
hatóságok számára, hogy megállapítsák a 
termék tényleges gyártási helyét, emellett 
pedig a megfelelő válaszintézkedés 
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hatóságaival. érdekében lehetővé teszik a két- vagy 
többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A termék származásának 
feltüntetése megkönnyítené a fogyasztók 
számára a termékláncra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférést, ami 
növelné tudatosságuk szintjét. Különösen 
akkor áll fenn a fogyasztók 
megtévesztésének veszélye, amikor a 
gazdasági szereplők kötelezettségeinek 
megfelelően feltüntetik a gyártó nevét, 
mivel a gyártó nevének feltüntetése 
alapján a fogyasztó nem feltétlenül tudja 
megállapítani a gyártás helyét. Ezért a 
származás feltüntetése az egyetlen eszköz, 
amelynek segítségével a fogyasztók meg 
tudják állapítani, hogy melyik a gyártó 
ország.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az Unió kereskedelmi partnerei 
közül számos országban kötelező a 
származás feltüntetése a termék címkéjén 
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és a vámáru-nyilatkozaton. A származás 
feltüntetésének e rendelet szerinti 
bevezetése nyomán az Unió összhangba 
kerül a nemzetközi kereskedelmi 
rendszerrel. Ezenfelül, mivel a származás 
feltüntetésének kötelezővé tétele az Unió 
területén található valamennyi – importált 
vagy nem importált – nem élelmiszer 
jellegű termékre vonatkozik, e 
követelmény az Unió nemzetközi 
kereskedelmi kötelezettségeivel is 
összhangban áll.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Az e rendelet megsértése miatt kirótt 
szankciókat a gazdasági szereplővel 
szemben szankciót kiszabó, szóban forgó 
tagállam piacfelügyeleti hatóságainak 
finanszírozására kell elkülöníteni.

Or. en

Indokolás

Ezenfelül a szankciókra vonatkozó rendelkezéseket össze kell fésülni a jövőbeli piacfelügyeleti 
rendeletben (COM(2013)75) elfogadott rendelkezésekkel.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) A széttöredezett és tagállamonként 
eltérő szintű szankciók miatt át kell 
tekinteni a szankciók, köztük a súlyos 
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bírságok olyan gazdasági szereplőkkel 
szembeni összehangolt bevezetésének 
megvalósíthatóságát, akik szándékosan 
vezetnek be veszélyes vagy nem megfelelő 
termékeket a belső piacra. Ezért a 
nyilvánosságot a lehető leggyakrabban 
tájékoztatni kell az árubetiltásokról annak 
érdekében, hogy a határellenőrzések és a 
piacfelügyelet tevékenysége ismertebb
legyen, és ez a jogsértő piaci szereplőket 
elrettentse;

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről 
szóló, 2011. március 8-i európai parlamenti állásfoglalás (2010/2085(INI) (4)bekezdésének 

szövegét.)

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a rendelet meghatározza az uniós 
piacon forgalomba hozott vagy 
forgalmazott fogyasztási cikkek 
biztonságosságára vonatkozó szabályokat. 
E rendelet fő célja annak biztosítása, hogy 
a piacon forgalomba hozott vagy 
forgalmazott termékek biztonságosak 
legyenek.

Or. en

(Vö. az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkével.)

Indokolás

E rendelet mindenkori céljának a biztonságos egységes piacnak kell lennie.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) E rendelet II. és III. fejezete nem 
vonatkozik azokra a termékekre, amelyek 
az uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott 
követelmények hatálya alá tartoznak.
Amennyiben a termékek uniós 
jogszabályok által megállapított 
különleges biztonsági követelmények 
hatálya alá tartoznak, e rendelet II. és III. 
fejezetét kizárólag az említett 
követelmények hatálya alá nem tartozó 
szempontok, veszélyek vagy 
veszélykategóriák tekintetében kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

E rendelet – amint azt az általános termékbiztonságról szóló irányelv jelenleg is hangsúlyozza 
– továbbra is „biztonsági hálóként” működik a termékbiztonsággal kapcsolatban, 
amennyiben olyan esetekre alkalmazandó, amikor az uniós jogszabályok részletesebb 
biztonsági rendelkezéseket nem tartalmaznak, és ezen keresztül valamennyi forgalomba hozott 
termék biztonságát szavatolja.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke c) pontjának szövegét.)

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 17 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „súlyos veszély”: gyors beavatkozást 
és nyomon követést igénylő veszély, 
ideértve az olyan eseteket is, amelyekben 
nem mutatkoznak közvetlen hatások.

(17) „súlyos veszély”: a hatóságok 
részéről gyors beavatkozást és nyomon 
követést igénylő veszély vagy 
kockázatnak, vészhelyzetnek vagy 
veszélynek való kitettség, ideértve az olyan 
eseteket is, amelyekben nem mutatkoznak 
közvetlen hatások;

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke d) pontjának szövegét.)

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) „szolgáltatás”: az EUMSZ 57. 
cikkében meghatározott, rendszerint 
díjazás ellenében nyújtott bármely önálló 
gazdasági tevékenység;

Or. en

(Lásd a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szövegét, HL L 376., 2006.12.27., 36. o.)

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az élelmiszerekre hasonlító termékek 

forgalmazásának, behozatalának, 
gyártásának és kivitelének tilalma

A tagállamok meghoznak minden olyan 
intézkedést, amely azon termékek 
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forgalmazásának, behozatalának, 
gyártásának és kivitelének tiltásához 
szükséges, amelyek ugyan nem 
élelmiszerek, de hasonlítanak az 
élelmiszerekre és könnyen 
összetéveszthetők azokkal formájuk, 
szaguk, színük, megjelenésük, 
csomagolásuk, címkézésük, terjedelmük, 
méretük vagy bármely más jellemzőjük 
miatt.

Or. en

(Lásd a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető 
termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. június 25-i 

87/357/EGK tanácsi irányelv szövegét.)

Indokolás

Mivel e rendelet az élelmiszer-utánzatokra vonatkozó 87/357/EGK irányelvet váltja fel, és a 
termékek értékelésekor figyelembe vett szemponttá (e rendelet 6. cikkének e) pontja) alakítja 
azt, nem egyértelmű, hogy az élelmiszer-utánzatok forgalmazása, behozatala, gyártása és 
kivitele továbbra is tilos marad-e. A módosítással a 87/357/EGK irányelvben kimondott 
tilalom e rendeletben továbbra is érvényben marad.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosság vélelmezése nem 
akadályozza meg a piacfelügyeleti 
hatóságokat abban, hogy [a termékek 
piaci felügyeletéről szóló, …-i …/…/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet]* 
rendelkezései alapján fellépjenek, 
amennyiben új bizonyíték merül fel arra 
nézve, hogy a termék – a szóban forgó 
megfelelés vagy megfelelőség ellenére –
veszélyt jelent.
___________
* HL: kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet számát, keltét 
és hivatkozását (COD 2013/0048).
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Or. en

(Lásd a termékek piaci felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat 
szövegét (COM(2013)75, 13. cikk (3) bekezdés.)

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek biztonságosságának értékelési
szempontjai

A termékek általános biztonsági 
követelménynek való megfelelésére 
vonatkozó értékelési szempontok

Or. en

Indokolás

A termékek e rendeletben szereplő értékelése a termékre vonatkozó biztonsági követelménynek 
való megfelelés értékelése, nem pedig egy tág értelemben vett biztonságossági értékelés.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha nem léteznek uniós harmonizációs 
jogszabályok, sem európai szabványok, 
sem a termék piaci rendelkezésre bocsátása 
szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények az 5. cikk a), b) és c) 
pontjában leírtak szerint, a gazdasági 
szereplőknek és a tagállami 
piacfelügyeleti hatóságoknak az EUMSZ 
191. cikke (2) bekezdésében leírt 
elővigyázatossági elvet és a következő 
szempontokat kell figyelembe venniük egy 
termék biztonságosságának értékelésekor:

Or. en
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Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiszolgáltatott fogyasztók fogalmának tágabb meghatározását a módosítás e rendelet (13) 
preambulumbekezdéséből veszi át.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a termék megjelenése és jellemzői, 
csomagolása és a fogyasztóknak vagy más 
vásárlóknak szóló kiszerelése. Ide tartozik 
az esetleges megtévesztő megjelenés, 
különösen abban az esetben, ha a termék 
ugyan nem gyermekek általi 
felhasználásra készült, de bármely 
szempontból hasonlít a tervezése és 
jellemzői miatt a gyermekek számára 
általánosan vonzónak elismert, illetve 
gyermekek általi felhasználásra szánt 
másik tárgyhoz.

Or. en

(Lásd a 2008/357/EK bizottsági határozat (L 120., 2008. 5. 7., 11. o.) szövegét.)
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Indokolás

Szükséges, hogy a gyermekek számára vonzó termékeket átfogó uniós jogi keretbe illesszék. A 
cél az, hogy a fenti specifikációkat és jellemzőket minden esetben figyelembe vegyék a termék 
biztonságának értékelése során.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fogyasztó ésszerű elvárásai a 
biztonságosság tekintetében a termék 
jellege, összetétele és rendeltetése 
szempontjából.

Or. en

Indokolás

A változtatás célja, hogy a biztonsági követelményeknek való megfelelés értékelésekor más 
szempontokat is vegyenek figyelembe.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az elővigyázatosság elve;

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) ha a termék, termékkategóriák vagy 
termékcsoportok olyan sérüléseket 
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okoztak, amelyeket bejelentettek [a 
termékek piaci felügyeletéről szóló, …-i 
…/…/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel]* létrehozott sérülések 
páneurópai adatbázisának.
_____________
* HL: kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet számát, keltét 
és hivatkozását (COD 2013/0048).

Or. en

Indokolás

A sérülések páneurópai adatbázisának létrehozását be kell illeszteni a termékek piaci 
felügyeletére vonatkozó jövőbeli rendeletbe (COM(2013)75).

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztó ésszerű elvárásai a 
biztonságosság tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A változtatás célja, hogy a biztonsági követelményeknek való megfelelés értékelésekor más 
szempontokat is vegyenek figyelembe.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
CE+ -jelölés

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

Or. en

Indokolás

A CE-jelölés azt jelzi a fogyasztóknak, hogy a termék biztonságos. A CE-jelölés azonban 
csupán a gyártó jelzése arra vonatkozóan, hogy felelősséget vállal azért, hogy a termék a 
vonatkozó jogszabályokban rögzített összes alkalmazandó követelménynek megfelel. A 
javasolt CE+ -jelölés a CE-jelölés kiegészítése, amely azt jelzi, hogy a jelölt terméket 
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független harmadik fél tesztelte, és egy illetékes szerv biztonságosnak találta.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap a 20. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyek meghatározzák, hogy a 
gyártónak a lehetséges veszélyek elemzése 
során milyen szempontokat kell 
vizsgálnia, az e bekezdés első 
albekezdésének b) pontjában említett 
elemzés formáját is beleértve. E jogi 
aktusok elfogadása során a Bizottság 
minden létező kockázatelemző eszközt –
köztük a gyártók bevált gyakorlatait is –
figyelembe vesz annak érdekében, hogy 
csökkentse a gyártókra háruló 
többletterhet.

Or. en

Indokolás

A módosítás a tervezés által garantált biztonsággal kapcsolatos; arra kötelezi a gyártókat, 
hogy a termék tervezési szakaszában a lehető legkorábban végezzenek alapos 
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kockázatelemzést. A módosítás felhívja a Bizottságot a már meglévő, elérhető eszközök 
használatára, és kifejezetten összekapcsolja a többéves tervben jelenleg folyó, a termékekre 
vonatkozó általános uniós kockázatértékelés meghatározására irányuló munkával.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
termékeikhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók
által könnyen érthető nyelven írt használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek.

Or. en

Indokolás

A törölt tagmondat a 768/2008/EK határozat R2. cikkének (7) bekezdésében nem szerepel.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

termék miatt veszélynek vannak kitéve.
Továbbá ha a termék nem biztonságos, a 
gyártók erről haladéktalanul értesítik 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán 
forgalmazzák a terméket, és részletesen 
tájékoztatják őket különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

(Lásd az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának szövegét.)

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A termék megvásárlására irányuló 
döntést meghatározó figyelmeztetéseket –
például a használók minimális és 
maximális életkorát vagy testsúlyát 
meghatározó figyelmeztetéseket és egyéb 
fontos figyelmeztetéseket – a termék 
csomagolásán kell feltüntetni, vagy más 
módon a fogyasztó számára a vásárlás 
előtt láthatónak és olvashatónak kell 
lenniük, akkor is, ha online vásárlásról 
van szó.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a fogyasztók tájékoztatását, különösen online értékesítés esetén, mely esetben a 
fogyasztók nehezen tudják ellenőrizni a terméken és annak csomagolásán feltüntetett konkrét 
információkat.

Módosítás 58

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

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

Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a 
termékhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek.

Or. en

Indokolás

A törölt tagmondat a 768/2008/EK határozat R4. cikkének (4) bekezdésében nem szerepel.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az importőrök a műszaki 
dokumentációt a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőrzik és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elérhetővé teszik, továbbá kérésre átadják 
e hatóságoknak.

Or. en

(Lásd a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat R4. cikke (8) bekezdésének szövegét.)

Indokolás

Szó szerinti átvétel a határozat R4. cikkének (8) bekezdéséből.

Módosítás 60

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

(5a) A termék megvásárlására irányuló 
döntést adott esetben meghatározó 
figyelmeztetéseket – például a használók 
minimális és maximális életkorát vagy 
testsúlyát meghatározó figyelmeztetéseket 
és egyéb fontos figyelmeztetéseket – a 
termék csomagolásán kell feltüntetni, 
vagy más módon a fogyasztó számára 
láthatónak és olvashatónak kell lenniük a 
vásárlás előtt, akkor is, ha online 
vásárlásról van szó.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a fogyasztók tájékoztatását, különösen online értékesítés esetén, mely esetben a 
fogyasztók nehezen tudják ellenőrizni a terméken és annak csomagolásán feltüntetett konkrét 
információkat.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termék veszélyességének oka olyan 
jellegű, hogy annak ismerete nem 
jelentene hasznos információt a 

törölve



PR\941359HU.doc 41/55 PE513.309v02-00

HU

hatóságok vagy a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Csaknem lehetetlen meghatározni, hogy mi képez „hasznos információt a hatóságok vagy a 
nyilvánosság számára”.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Szükséges, hogy a gazdasági szereplők kellően előre tudják, hogy mely termékek tartoznak a 
13. cikk hatálya alá.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek nyomon követhetősége Egyes termékek nyomon követhetősége
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Or. en

Indokolás

Szükséges a kiegészítés, mivel a tervezett nyomonkövetési rendszer csak egyes konkrét 
termékekre vagy termékkategóriákra vonatkozik.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Termékbiztonsági kapcsolattartó pontok

(1) A tagállamok termékbiztonsági 
kapcsolattartó pontokat jelölnek ki 
területükön, és közlik ezek elérhetőségi 
adatait a többi tagállammal és a 
Bizottsággal.
(2) A Bizottság összeállítja és 
rendszeresen frissíti a termékbiztonsági 
kapcsolattartó pontok listáját, és azt az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzéteszi. Ezenkívül a Bizottság ezeket az 
információkat a weboldalán is elérhetővé 
teszi.

Or. en

(Lásd az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének szövegét.)

Indokolás

A termékbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokról tartott képzések elősegítésével, valamint az 
információ ágazatok közötti és a gazdasági szereplőknek történő továbbításának 
megkönnyítésével szélesíteni kell a termékinformációs kapcsolattartó pontok alkalmazási 
területét.

Módosítás 66

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

15b. cikk
A termékbiztonsági kapcsolattartó pontok 

feladatai
(1) A termékbiztonsági kapcsolattartó 
pontok többek között valamely gazdasági 
szereplő, vagy egy másik tagállam 
illetékes hatósága kérésére rendelkezésre 
bocsátják a következő információkat:
a) a konkrét terméktípusra azon a 
területen vonatkozó műszaki szabályok, 
ahol az említett termékbiztonsági 
kapcsolattartó pontok találhatók, valamint 
tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a 
tagállam jogszabályai szerint az adott 
terméktípusra vonatkozik-e előzetes 
engedélyezési kötelezettség, továbbá a 
764/2008/EK rendeletben előírt kölcsönös 
elismerés elvére és az említett rendeletnek 
az adott tagállam területén való 
alkalmazására vonatkozó információk;
b) az adott tagállam területén található 
hatóságok elérhetőségi adatai, amelyeken 
közvetlenül kapcsolatba lehet velük lépni, 
beleértve az adott műszaki szabályoknak 
az e tagállam területén való 
végrehajtásának felügyeletéért felelős 
hatóságok adatait;
c) az adott tagállam területén általánosan 
rendelkezésre álló jogorvoslatok az 
illetékes hatóságok és a gazdasági 
szereplő közötti vita esetén.
(2) A termékbiztonsági kapcsolattartó 
pontok az (1) bekezdésben említett 
kérésekre a beérkezésüket követően 
tizenöt munkanapon belül válaszolnak.
(3) Azon tagállam termékbiztonsági 
kapcsolattartó pontja, amelyben az érintett 
gazdasági szereplő jogszerűen 
forgalmazta a szóban forgó terméket, a 
764/2008/EK rendelet 6. cikkében 
említettek szerint bármely szükséges 
információt vagy észrevételt a gazdasági 
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szereplő vagy az illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsáthat.
(4) A tagállamok a termékbiztonsági 
kapcsolattartó pontok keretében irodákat 
nyithatnak a termékbiztonsági 
jogszabályokra és általában a 
követelményekre vonatkozó képzés, 
valamint az ágazatok közötti 
információtovábbítás előmozdítása 
érdekében, a gazdasági szereplők 
termékbiztonsági követelményekre 
vonatkozó képzésének támogatására.
(5) A termékbiztonsági kapcsolattartó 
pontok az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatás nyújtásáért semmilyen díjat 
nem számíthatnak fel.

Or. en

(Lásd az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének szövegét.)

Indokolás

A termékbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokról tartott képzések elősegítésével, valamint az 
információ ágazatok közötti és a gazdasági szereplőknek történő továbbításának 
megkönnyítésével szélesíteni kell a termékinformációs kapcsolattartó pontok alkalmazási 
területét.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A személyek egészségére és 
biztonságára súlyos veszélyt jelentő, a 
RAPEX rendszerbe bejelentett termékek, 
vagy a sérülések [a termékek piaci 
felügyeletéről szóló, …-i …/…/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel]* létrehozott páneurópai 
adatbázisába bejelentett, illetve azon 
termékek esetében, amelyek sajátos 
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nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

jellemzőik miatt, illetve a sajátos 
forgalmazási vagy használati feltételekből 
adódóan nagy valószínűséggel súlyosan 
veszélyeztethetik a személyek egészségét 
és biztonságát, a Bizottság előírhatja a 
terméket forgalomba hozó és forgalmazó 
gazdasági szereplőknek, hogy 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

______________

* HL: kérem, illessze be a termékek piaci 
felügyeletéről szóló rendelet számát, keltét 
és hivatkozását (COD 2013/0048).

Or. en

Indokolás

A RAPEX rendszerbe történő ismételt bejelentés vagy a sérülések páneurópai adatbázisába 
történő bejelentés egyértelműen jelzi, hogy az adott termékcsoportok esetében speciális 
nyomonkövetési intézkedésekre van szükség, és a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 
érdekelt felekkel való konzultációt követően megtegye a szükséges lépéseket. A RAPEX 
rendszerbe még be nem jelentett termékek beemelésével a Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy megtegye a szükséges lépéseket anélkül, hogy meg kellene várnia egy RAPEX-
bejelentést.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a RAPEX rendszeren keresztül vagy a 
sérülések páneurópai adatbázisába 
bejelentett termékek, valamint mindazon 
termékek, termékkategóriák és -csoportok 
meghatározása, amelyek nagy 
valószínűséggel az (1) bekezdésben leírt 
módon súlyosan veszélyeztethetik a 
személyek egészségét és biztonságát.

Or. en
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Indokolás

A RAPEX rendszerbe történő ismételt bejelentés vagy a sérülések páneurópai adatbázisába 
történő bejelentés egyértelműen jelzi, hogy az adott termékcsoportok esetében speciális 
nyomonkövetési intézkedésekre van szükség, és a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 
érdekelt felekkel való konzultációt követően megtegye a szükséges lépéseket. A RAPEX 
rendszerbe még be nem jelentett termékek beemelésével a Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy megtegye a szükséges lépéseket anélkül, hogy meg kellene várnia egy RAPEX-
bejelentést.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság az első albekezdésben említett 
felkérést végrehajtási határozat
formájában fogadja el. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
felkérést végrehajtási jogi aktus útján
fogadja el az összes érintett érdekelt féllel 
és a 19. cikk (1) bekezdése nyomán 
létrehozott bizottsággal folytatott 
konzultációt követően. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

(Lásd az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének szövegét.)

Indokolás

Amikor a Bizottság felkér szereplőket szabványok kidolgozására, az európai 
szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendeletben foglaltak szerint konzultálni kell az 
érdekelt felekkel és az ágazati szakértőkkel.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam vagy az (1) Amennyiben egy tagállam vagy az 
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Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy egy, 
a 16. cikkben említett európai szabvány 
nem felel meg teljes mértékben az iránta 
támasztott követelményeknek és a 4. 
cikkben előírt általános biztonsági 
követelménynek, erről részletes 
magyarázat kíséretében értesíti a 
Bizottságot; a Bizottság az alábbi 
döntéseket hozhatja:

Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy egy, 
a 16. cikkben említett európai szabvány 
nem felel meg teljes mértékben az iránta 
támasztott követelményeknek és a 4. 
cikkben előírt általános biztonsági 
követelménynek, erről részletes 
magyarázat kíséretében értesíti a 
Bizottságot; a Bizottság – a 19. cikk (1) 
bekezdése nyomán létrehozott bizottsággal 
folytatott konzultációt követően – az alábbi 
döntéseket hozhatja:

Or. en

(Lásd az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke (1) bekezdésének szövegét.)

Indokolás

A tagállamok ágazati szakértőit be kell vonni, amikor a Bizottság harmonizált szabványokkal 
szembeni kifogásokról dönt.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ha a szankciók megállapításakor figyelembe vennék a vállalkozások méretét, ez nem 
rettentené el a lehetséges tisztességtelen kereskedőket, mivel kisvállalkozások könnyedén 
tudnának folyamatos jogsértéseket elkövetni, amelyek ugyanakkor súlyos hatással lennének az 
egységes piacon forgalmazott termékek biztonságára.
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Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szankciókból befolyó összegeket az 
érintett tagállamban végzett 
piacfelügyeleti tevékenységek fedezésére 
kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet 
alkalmazását, és értékelő jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben be kell számolnia arról, hogy a 
rendelet célkitűzései – különösen a 
fogyasztók nem biztonságos termékekkel 
szembeni védelme tekintetében –
megvalósultak-e, figyelembe véve a 
rendelet vállalkozásokra, különösen a kis-
és középvállalkozásokra gyakorolt hatásait.

Legkésőbb …* a Bizottság megvizsgálja e 
rendelet alkalmazását, és értékelő jelentést 
küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentésben be kell 
számolnia arról, hogy a rendelet 
célkitűzései – különösen a fogyasztók nem 
biztonságos termékekkel szembeni, e 
rendelet 4. cikke szerinti védelme 
tekintetében – megvalósultak-e, 
figyelembe véve a rendelet 
vállalkozásokra, különösen a kis- és 
középvállalkozásokra gyakorolt hatásait. A 
jelentés értékeli többek között az 
1025/2012/EU rendelet és e rendelet 
következményeit és kölcsönhatásait.
_____________

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: öt 
évvel e rendelet alkalmazási időpontját 
követően.

Or. en
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Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb …* a Bizottság értékeli az 
olyan gazdasági szereplőkre vonatkozó 
szankciórendszer bevezetésének 
megvalósíthatóságát, amelyek 
szándékosan vezetnek be veszélyes vagy 
nem megfelelő termékeket a belső piacra, 
és jelentést küld erről az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
______________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: öt 
évvel e rendelet alkalmazási időpontját 
követően.

Or. en

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 764/2008/EK rendelet 9. és 10. 
cikke […]-tól* hatályát veszti.

_______
* HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
alkalmazásának dátumát.

Or. en

Indokolás

A hatályon kívül helyezés a termékbiztonsági kapcsolattartó pontok e rendeletbe való 
bevezetésének következménye.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Amikor a Bizottság 2013. február 13-án előterjesztette a fogyasztási cikkek biztonságosságára 
vonatkozó rendeletjavaslatát, az előterjesztés az európai fogyasztók és vállalkozások számára 
egyaránt hosszú és kimerítő válság közepén történt. A javaslat tehát a szabályozás és az uniós 
jogszabályok egyszerűsítése közötti választásról vita közepette született.

Az előadó megalapozott választ kíván adni erre az alapvető és azóta is tartó vitára. Az előadó 
álláspontja szerint kétségtelen, hogy a jól működő egységes piachoz két alapvető elem 
szükséges: a fogyasztó számára a biztonság és a vállalkozások számára az egyenlő 
versenyfeltételek. A fogyasztók csak szabályozással és követelmények előírásával lehetnek 
biztonságban. A fogyasztókat csakis biztonságos termékek ösztönzik arra, hogy több terméket 
vásároljanak az egységes piacon. A termékbiztonság kulcsfontosságú a jól működő egységes 
piac biztosításához, továbbá előmozdítja az európai vállalkozások növekedését és az Unió 
jólétét.

Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel a javaslat jórészt megfelel az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről szóló 
európai parlamenti állásfoglalás1 ajánlásainak. A fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló 
rendelet az egységes piac nagy részét érinti. Ahogyan a Bizottság hatásvizsgálatában2

megállapítja, a harmonizált és nem harmonizált fogyasztási cikkek tekintetében az EU-n 
belüli kereskedelem volumene 2008 és 2010 között mintegy 1 billió EUR volt. 
Az európai fogyasztók azonban az egységes piaci tevékenységük során nem érzik magukat 
biztonságban. Az Eurobarométer által 2012-ben végzett bizottsági felmérés szerint a 
fogyasztók 27 %-a gondolja úgy, hogy az egységes piacon forgalmazott nem élelmiszer 
jellegű fogyasztási cikkek jelentős számban nem biztonságosak3. 
Ezenfelül a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek riasztási rendszerének (RAPEX) 
működéséről szóló 2012. évi jelentés tanúsága szerint a RAPEX rendszerben bejelentett 
termékekre vonatkozó riasztások száma a 2011-es adatokhoz képest 26 %-kal emelkedett4. Az 
emelkedés egy része minden kétséget kizáróan a jobb tagállami piacfelügyeleti 
tevékenységnek tudható be, de az is kétségtelen, hogy az egységes piacon forgalmazott 
veszélyes termékek száma is növekszik.
Az előadó ezt elfogadhatatlannak tartja, mivel az egységes piacba vetett bizalom hiánya 
általában véve akadályozza a növekedést és a jólétet az Unióban. E probléma megoldásához 
kulcsfontosságú az e rendelet által létrehozott, jól működő termékbiztonsági rendszer.

Horizontális kérdések

                                               
1 Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása az általános termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről (2010/2085(INI))
2 Bizottsági szolgálati munkadumentum, Hatásvizsgálat, Termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag, 
SWD(2013) 33 final, 9. o.
3 2012. évi jelentés a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek riasztási rendszerének működéséről, 42. o.
4 2012. évi jelentés a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek riasztási rendszerének működéséről, II. fejezet.
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A fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelet mint általános biztonsági háló
Az előadó számára alapvető fontosságú, hogy e rendelet továbbra is „biztonsági háló” 
szerepet töltsön be a termékbiztonság tekintetében. A jelenlegi jogszabályok közül az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv1 hangsúlyozza, hogy az irányelv azokra az 
esetekre alkalmazandó, amikor az uniós jogszabályok részletesebb biztonsági rendelkezéseket 
nem tartalmaznak, és ezen keresztül valamennyi forgalomba hozott termék biztonságát 
szavatolja. 
A jelenlegi rendelkezések e rendelettel történő összehangolása nyomán a fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló rendelet „ernyőfunkciót” tölt be; célja a fent említett kiskapu 
bezárása. Az előadó tehát kiköti, hogy a rendelet széles körű, horizontális jellegű jogalkotási 
keret, amely a meglévő vagy létrehozandó termékekkel kíván foglalkozni, és be kívánja 
tölteni a fennálló joghézagokat.

Az elővigyázatosság elvének újbóli bevezetése
Az uniós termékekre vonatkozó jogszabályok biztonsági hálójának hatékony biztonságossági 
követelményekről kell rendelkeznie. Az előadó azonban úgy véli, hogy a bizottsági 
javaslatnak van egy nagyobb hiányossága: az általános termékbiztonságról szóló irányelvben 
2 a termékek lehetséges veszélyeinek értékeléséről szóló részből törölték az elővigyázatossági 
elvre való hivatkozást.
Az előadó megítélése szerint ez nem a megfelelőbb jelzés a fogyasztók, gazdasági szereplők 
és piacfelügyeleti hatóságok felé. Ehelyett – a termékbiztonság értékelésekor az alapvető 
biztonságossági szempontok megfelelő figyelembevételének biztosítása érdekében – újból be 
kell vezetni az EUMSZ 191. cikkének (2) bekezdésében szereplő elővigyázatosság elvét.

Az elővigyázatosság elvének újbóli bevezetésével az előadó hangsúlyozza e horizontális elv 
megőrzésének fontosságát, amely a termékek biztonságossága és a fogyasztók biztonsága 
szempontjából egyaránt sarokkőnek tekinthető.

Szigorú hozzáigazítás az új jogalkotási kerethez
A fogyasztási cikkek biztonságosságára vonatkozó bizottsági javaslat egyik legfontosabb 
újítása a gazdasági szereplők 768/2008/EK3 rendelet szerinti kötelezettségeinek e rendelethez 
való hozzáigazítása. Ez újítás, mivel a határozat – az új jogalkotási keret részeként –
mindeddig csak a harmonizált uniós jogszabályokhoz volt hozzáigazítva, e rendelet II. 
fejezete viszont kizárólag nem harmonizált termékekre vonatkozik.
Az előadó döntő fontosságúnak tartja, hogy a gazdasági szereplők kötelezettségei tekintetében 
az uniós jogszabályok össze legyenek hangolva. Ezért a határozat és e rendelet egymáshoz 
igazítását a lehető legszigorúbban kell megvalósítani, azaz törekedni kell arra, hogy a 
határozatban már bevezetett és e rendeletbe átvett rendelkezések szövege ne módosuljon.

A tervezés által garantált biztonságosság fokozott hangsúlyozása
A termék biztonságossága mindig a gyártók felelőssége lesz. Annak biztosítása, hogy a 
gyártók már a tervezési szakaszban automatikusan vegyék figyelembe a termékbiztonság 
szempontját, nagy mértékben befolyásolhatja a piacon forgalmazott termékek 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 3-i 2001/95/EK irányelve az általános termékbiztonságról
2 Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
8. cikkének (2) bekezdése és (1) preambulumbekezdése.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba 
hozatalának közös keretrendszeréről
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biztonságosságát, és piacfelügyeleti erőforrásokat takarít meg.

Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy felhasználóbarát, hatékony módszerek kidolgozásával 
segítse a gazdasági szereplőket a termék veszélyeinek még a forgalomba hozatal előtti 
értékelésében.

A legfontosabb javaslatok
Az előadó a négy fent említett horizontális kérdésen kívül az alábbi kulcsfontosságú 
javaslatokra összpontosít:

Kiszolgáltatott fogyasztók
Különleges figyelmet kell fordítani az egységes piacon a kiszolgáltatott fogyasztókra. A 
termékek biztonságosságának értékelésekor a fogyasztó kiszolgáltatottsága kulcsfontosságú 
tényező annak eldöntésében, hogy egy termék biztonságos-e vagy sem. Ezenkívül az előadó a 
termék biztonságosságának értékelésekor a gyermekek számára vonzó termékek fogalmának 
figyelembevételét is szükségesnek látja. 

Származási ország
A bizottsági javaslat kötelezővé teszi a származás feltüntetését a termékeken és azok 
csomagolásán. Az előadó megtartja a 7. cikkben szereplő javaslatot, mert az kulcsfontosságú 
a piacfelügyeleti hatóságok nyomonkövethetőségének javítása, a beszállítói lánc 
átláthatóságának fokozása és ezáltal a fogyasztók egységes piacba vetett bizalmának erősítése 
szempontjából.

CE+ - jelölés
A CE-jelölés azt a jelzést küldi a fogyasztók felé, hogy a termék biztonságos. A CE-jelölés 
azonban csupán a gyártó jelzése arra vonatkozóan, hogy felelősséget vállal azért, hogy a 
termék a vonatkozó jogszabályokban rögzített összes alkalmazandó követelménynek 
megfelel. Az előadó egy új CE+ -jelölés bevezetését javasolja, amely azt jelzi, hogy a jelölt 
terméket független harmadik fél tesztelte, és egy illetékes szerv biztonságosnak találta. Az új 
CE+ -jelölés tehát kiegészíti a jelenlegi CE-jelölést.

Transzatlanti párbeszéd
Az Amerikai Egyesült Államok termékbiztonsággal és piacfelügyelettel foglalkozó 
hatóságaival való együttműködés döntő fontosságú az Unió jelenlegi helyzetének és 
jogalkotási rendszerének javítása szempontjából. Az Unió a hivatalos együttműködésen, 
párbeszéden és a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül tanulhat az Egyesült Államoktól a jobb 
és hatékonyabb jogalkotás terén. Az e jelentéshez benyújtandó módosítások előterjesztésére 
megállapított határidő lejárta előtt az előadó párbeszédet kezdeményez az amerikai kormány 
képviselőivel, és lehetőleg ebben a szakaszban előterjeszti a transzatlanti párbeszéddel 
kapcsolatos módosításokat.

Termékbiztonsági kapcsolattartó pontok
Az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 
764/2008/EK rendelettel termékinformációs kapcsolattartó pontokat hoztak létre minden 
tagállamban, hogy tájékoztassák a gazdasági szereplőket a kölcsönös elismeréssel 
kapcsolatos, e rendeletben foglalt szabályokról. Az előadó azonban szükségesnek tartja, hogy 
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a termékbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokról tartott képzések elősegítésével, valamint az 
információ ágazatok közötti és a gazdasági szereplőknek történő továbbításának 
megkönnyítésével szélesítsék e termékinformációs kapcsolattartó pontok alkalmazási 
területét.

Szankciók
A szankciókat és a bírságokat egyszerűsíteni kell és meghatározott célhoz kell kötni annak 
érdekében, hogy a piacfelügyeleti tevékenység költségének legnagyobb részét a 
tisztességtelen kereskedők állják. Az Unióban a piacfelügyelet árát jelenleg az adófizetők 
fizetik meg. A jövőben a szankciók döntő fontosságúak abból a szempontból, hogy –
miközben arányosak és méltányosak – megakadályozzák és eltántorítsák a tisztességtelen 
kereskedőket az egységes piacon való megjelenéstől.

Online értékesítés
Végül, mivel a fogyasztók nagyszámú terméket vásárolnak harmadik országokból online 
módon, amelyek adott esetben nem felelnek meg az európai biztonságossági 
követelményeknek, ennélfogva veszélyeztetik a fogyasztók egészségét és biztonságát, az 
előadó hangsúlyozza, hogy kiemelten kell foglalkozni azzal, hogy a Bizottság által 
kezdeményezett oktató és figyelemfelkeltő kampányokon keresztül erősítsék a fogyasztók e-
kereskedelembe vetett bizalmát.
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MELLÉKLET – AZ ÉRDEKELTEK ÁLTAL BENYÚJTOTT LISTA

Felelősségi nyilatkozat
Az érdekelt felek alábbi jegyzékét 2010 januárjától e jelentéstervezet 2013. júniusi 
határidejéig gyűjtötték össze értekezletek, levelek és állásfoglalások alapján.

Megjegyzendő, hogy a jegyzék nem teljes körű. Lehetetlen részletesen leírni az e jogalkotás 
során az előadóhoz érkezett hozzászólások valamennyi típusát. Ezenfelül az előadó 2008 óta 
dolgozik az Európai Parlamentben a termékbiztonság témáján. A források tehát igen 
számosak, és teljes körűen nem adhatók meg.

Az alábbi felsorolás célja mindössze az, hogy az előadó nyíltan megmutassa, milyen 
forrásokból merít e jelentéstervezet.

Az érdekeltek jegyzéke
 ANEC
 Európai Fogyasztók Szervezete
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Dán Iparszövetség
 Dán Kereskedelmi Kamara
 Dán Fogyasztóvédelmi Tanács
 A dán biztonságtechnológiai hatóság
 Dán Szabványügyi Alapítvány
 Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság
 ETUI (Európai Szakszervezeti Intézet)
 Eurocommerce
 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 European Tyre and Rubber Manufacturer Association
 Az Európai Unió Tanácsának 2013 őszétől soron következő litván elnöksége
 Az Európai Unió Tanácsának 2013. tavaszi ír elnöksége
 Jean-Philippe MONTFORT, partner a MayerBrownnál
 LEGO és TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Ausztria Európai Unió mellett működő állandó képviselete
 Dánia Európai Unió mellett működő állandó képviselete
 Hollandia Európai Unió mellett működő állandó képviselete
 Torben RAHBEK, független tanácsadó
 TÜV
 UL DEMKO
 Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC)
 VELUX Dánia 
 2013. június 4-én az előadó a BUSINESSEUROPE-pal és az Európai Fogyasztók 

Szervezetével együttműködve vitát rendezett. A résztvevők jegyzéke az előadó hivatalától 
elkérhető.


