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RÖVID INDOKOLÁS

A biztonságos, legális és nem hamisított fogyasztási cikkek szabad mozgása az Európai Unió 
egyik alapköve, az egységes piac működésének alappillére, vissza tudja adni a fogyasztók 
bizalmát, akiknek egy európai jogalkotási hiányosság következtében jelenleg nincs joguk 
megismerni a vásárolt termékek származási helyét.

E javaslat célja, hogy egyértelművé tegye a nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkekre 
vonatkozó szabályozási keretet, figyelembe véve a gazdasági szereplők és a nemzeti 
hatóságok hatáskörét, amelyeknek harmonizációra van szükségük a szabályok és 
ellenőrzések, valamint a már meglévő jogszabályok értelmezése és alkalmazása terén. E 
hiányosság komoly akadályt jelent a piacfelügyeleti tevékenység hatékonyságára nézve, és 
ennek következményeként magasabb költségeket ró az európai vállalkozásokra.

A rendelet szövege nagyratörő és számos kötelezettséget állapít meg a gyártók, az importőrök 
és a forgalmazók számára annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges információk mindig 
jól láthatók legyenek a fogyasztó számára, annak ellenére, hogy maradnak még kérdések e 
kötelezettségek alkalmazásával kapcsolatban.

Az előadó üdvözli a javasolt rendelet hatályának egyértelmű meghatározását a fogyasztásra 
szánt, nem élelmiszer jellegű késztermékek vonatkozásában, amely javaslatban a biztonság 
elve horizontálisan alkalmazandó. Alapvető fontosságúnak tartja ugyanis a termékek 
nyomonkövethetőségi kötelezettségének a meglétét a jogellenes és tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok megelőzése vagy korlátozása érdekében, amely kötelezettség a 
teljes ellátási lánc ellenőrzésének részét képezi, és számos európai vállalkozás már eddig is 
alkalmazta, így reagálva a piaci igényekre.

Mindehhez hozzáadódik a termékek eredetének kötelező feltüntetése, amely érvényre juttatja 
a nyomonkövethetőség alapkövetelményeit azáltal, hogy a biztonságról szóló két- és 
többoldalú együttműködés keretében megkönnyíti a felügyeleti hatóságoknak a termékek 
gyártási helyének megállapításával kapcsolatos feladatait, és elősegíti a származási ország 
hatóságaival való kapcsolattartást. Annak ismerete, hogy mely országban állították elő a 
terméket, egyáltalán nem vezeti félre a fogyasztókat egy termék kiválasztásakor, hanem 
alapvető fontosságú egy termék fenntarthatóságának megértése szempontjából a társadalmi, 
környezetvédelmi és gyártási normák, valamint maga a termék minősége és biztonsága 
tekintetében. Akkor van meg a választás szabadsága, ha a fogyasztó minden, a tudatos 
vásárlás szempontjából hasznos paramétert megismerhet. Mindez már most is így működik 
számos országban, kereskedelmi partnereinknél és versenytársainknál, ahol a 20-as évektől 
kezdve szigorú származási szabályok vannak érvényben és kötelezően alkalmazandók minden 
árura, és amelyek alól nem képeznek kivételt az Európában gyártott és ezen országokba 
importált áruk sem. Erre példa többek között az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, 
Kanada, Japán és más országok.  
Az információ biztonságot jelent, és az információbiztonság mind a fogyasztók egészsége, 
mind az európai ipar fejlődése miatt fontos.

Az előadónak mindazonáltal kétségei vannak a rendeletben megfogalmazott kockázat 
természetét illetően: nem derül ki világosan, hogy a nyomonkövethetőségi kötelezettségeket 
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megkülönböztetés nélkül minden nem harmonizált termékre kell-e alkalmazni, vagy az 
arányosság biztosítása érdekében azok alól mentesíteni kell a rendkívül alacsony kockázati 
szintű, vagy a már más irányelvek és rendeletek hatálya alá eső termékeket.

A jogszabályi egyszerűsítés keretében a rendelet hatályát helyénvaló lenne kiterjeszteni 
minden nem harmonizált termékre, az élelmiszer-ipari ágazat kivételével.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy tisztázni kell és világosan meg kell határozni, hogy az 
egyes tagállamoknak milyen módon, mekkora szigorral és milyen időzítéssel áll jogukban 
szankcionálni a rendelet megsértését. Meg kellene tehát határozni a szankciók közös 
minimális és maximális szintjeit, valamint végrehajtási idejüket annak biztosítása érdekében, 
hogy azoknak a gazdasági szereplőknek, amelyek nem felelnek meg a biztonsági 
szabályoknak, azonos következményekkel kelljen számolniuk függetlenül attól, hogy mely 
tagállamban tevékenyednek, továbbá annak érdekében, hogy felülvizsgálják az arányosság 
elvét azon feltevésből kiindulva, hogy a szankciónak arányban kell állnia az európai területen 
eladott áru mennyiségével, valamint annak pénzbeli értékével.

A nyitott határokkal rendelkező Unióban nem lehetnek érvényben egymástól túlzottan eltérő 
szankciók a kereskedelem területén elkövetett ugyanazon szabálysértésért, annál is kevésbé, 
mivel a kereskedelem területén az Unió majdhogynem kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az internetes értékesítés és szokások 
fejlődése vonatkozásában fel kell hívni a 
figyelmet azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a piacfelügyeleti hatóságok 
szembesülnek az online úton értékesített 
veszélyes termékekkel szemben hozott 
intézkedések során. Ez rendkívüli 
jelentőségű, mivel az interneten a 
fogyasztók egyre több olyan, harmadik 
országokból származó terméket 
vásárolnak, amely nem felel meg az 
európai normáknak és ily módon 
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veszélyezteti a fogyasztók egészségét és 
biztonságát. E kihívások kezelése 
érdekében biztosítani kell az importált 
termékek megfelelő ellenőrzését. Ennek 
érdekében konkrét eszközöket kell 
létrehozni egyrészt a vámhatóságok 
számára, másrészt a végrehajtó hatóságok 
közötti fokozottabb együttműködés 
vonatkozásában. Meg kell erősíteni és 
egységesíteni kell az interneten vásárolt 
termékek vámellenőrzését és piaci 
felügyeletét.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A termék összetételének feltüntetésével kiegészül a fogyasztónak nyújtott információ. 
Ezenkívül a termék eredetisége és a bejegyzett márkajelzés jelzi, hogy a termék megfelel az 
európai szinten elismert minőségi szabványoknak.

Módosítás 3

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

(15a) Az uniós harmonizációs 
jogszabályok, illetve az egészségvédelmi és 
biztonsági követelményekkel kapcsolatos 
uniós szabványok vagy nemzeti 
jogszabályok hatályán kívül eső termékek 
esetében a gazdasági szereplők különös 
kritériumok alapján értékelik a termékek 
biztonságosságát, amelyek alapján 
meghatározzák a termékhez kapcsolódó 
kockázati szintet. A piacfelügyeleti 
hatóságok segíthetik a gazdasági 
szereplőket a biztonság értékelésében.

Indokolás

Fontos, hogy a piacfelügyeleti hatóságok segítsék a gazdasági szereplőket (pl. a gyártókat, 
importőröket stb.) a termékek kockázatának értékelésében, különösen, ha azokra nem 
vonatkoznak a harmonizált jogszabályok vagy európai szabványok. Különösen az importált 
termékek esetében a termékbiztonság értékelése bonyolult lehet, mivel az importőrök nem 
teljesen ismerik a termék jellemzőit.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) „kockázat”: olyan kockázat, amely 
az érintett termék szokásos vagy ésszerűen 
előrelátható használati feltételei 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;
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Indokolás

A fogyasztóvédelemről és fogyasztóbiztonságról szóló irányelv csak a „súlyos kockázat” 
fogalmát határozza meg. A piacfelügyeletről szóló rendelettel való összhang érdekében ennek 
a rendeletnek tartalmaznia kell a kockázat általános meghatározását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

feldolgozása tekintetében alkalmazni kell a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet. A 
Bizottságnak ezért létre kell hoznia egy 
nyilvános fogyasztói termékbiztonsági 
információs adatbázist, hogy ezáltal a 
határokon átnyúlóan növelje a belső 
piacon a veszélyes termékekkel 
kapcsolatos tudatosságot, megfelelően 
tájékoztassa a fogyasztókat, a gyártókat és 
az érintett forgalmazókat, mindeközben 
biztosítva az információk bizalmas 
kezelését.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A származás jelzése kiegészíti a 
gyártó nevével és címével kapcsolatos 
alapvető nyomonkövethetőségi 
követelményeket, az adminisztratív terhek 
növekedése nélkül. 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, annak lehetővé 
tételében, hogy a fogyasztók a származási 
ország társadalmi, környezeti és 
biztonsági normáihoz kapcsolhassák a 
termékeket, valamint a fogyasztóknak a 
hamisított vagy illegális termékekkel 
szembeni védelmében. Az ilyen 
információk megkönnyíthetik a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy 
megállapítsák a termék tényleges gyártási 
helyét, emellett pedig a megfelelő 
válaszintézkedés érdekében lehetővé teszik 
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a két- vagy többoldalú termékbiztonsági és 
a hamisítás elleni küzdelemről szóló 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival, mint ahogy az már most is 
így működik számos országban, 
kereskedelmi partnereinknél és 
versenytársainknál, ahol az 1920-as 
évektől kezdve szigorúbb származási 
szabályokat alkalmaznak minden árura, 
beleértve az Európából importált árukat 
is. Erre példa többek között az Amerikai 
Egyesült Államok, Mexikó, Kanada és 
Japán. A Bizottság aktívabb szerepet kell 
vállaljon az uniós piacfelügyeleti 
hatóságok és vámhatóságok, valamint a 
harmadik országok ilyen hatóságai 
tevékenységének összehangolásában, és a 
piacfelügyeleti hatóságok fogyasztókat 
segítő szerepéről információs 
kampányokat és a lakosság tudatosságát 
növelő programokat kell indítania.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Európai Unió már kötött 
kétoldalú megállapodásokat olyan 
országokkal, ahol az eredetmegjelölés 
kötelező, vagy éppen tárgyal ilyenekről, és 
úgy véli, hogy a származási ország 
kötelező megjelölése révén 
kiegyensúlyozottabb és tisztességesebb 
piac jön létre és erősödik az országok 
közötti verseny, miközben a bánásmód 
terén megnyilvánuló különbségek 
akadályozzák a kereskedelmet.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A termék származásával kapcsolatos 
információ fokozza a piacfelügyeleti 
hatóságok hatékonyságát a veszélyes 
termékek nyomon követésében. Továbbá a 
származási országra utaló jelzés fontos 
szerepet játszik a termékvisszahívások 
vagy a veszélyes termékek uniós piacról 
való kivonása tekintetében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) Az illetékes nemzeti hatóságoknak a 
fogyasztókat a hamisított termékek főként 
online megvásárlásának kockázatáról 
tájékoztató figyelemfelhívó kampányokat 
kell kidolgozniuk.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak szabályokat kell 
megállapítaniuk az e rendelet megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(30) A tagállamoknak szabályokat kell 
megállapítaniuk az e rendelet megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok 
végrehajtásáról. A szankcióknak 
hatékonyaknak, a lehető 
legösszehangoltabbaknak, az áru 
mennyiségével, értékével és a piaci 
forgalomban töltött idejével arányosaknak 
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és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Indokolás

A különböző tagállamokban működő szankciórendszerek harmonizálása – vagy legalább 
európai szinten megállapított minimális és maximális irányvonalak követése – nélkül a 
problémát nem lehet orvosolni, épp ellenkezőleg, ez még inkább ösztönözné az olyan 
államokba való importálást és forgalmazást, ahol enyhébbek a szankciók.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a valamely gyártási 
folyamatból származó, forgalomba hozott 
vagy forgalmazott termékekre vonatkozik, 
függetlenül attól, hogy azok új, használt 
vagy újrafeldolgozott állapotúak-e, feltéve, 
hogy megfelelnek az alábbi kritériumok 
bármelyikének:

(1) Ez a rendelet a valamely gyártási 
folyamatból származó, forgalomba hozott 
vagy forgalmazott termékekre – beleértve 
az internetes forgalmazást – vonatkozik, 
függetlenül attól, hogy azok új, használt 
vagy újrafeldolgozott állapotúak-e, feltéve, 
hogy megfelelnek az alábbi kritériumok 
bármelyikének:

Indokolás

Az elektronikus kereskedés egyre növekvő szerepe miatt egyértelművé kell tenni, hogy a 
rendelet az online piacra is vonatkozik.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) az építési termékek forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételek 
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. március 9-i 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet* szerinti 
építőipari termékek;
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__________________
* HL L 88., 2011.4.4., 5. o. 

Indokolás

Az építőipari termékek általában köztes és nem végtermékek.  Azokban a ritka esetekben, 
amelyekben magával a termékkel szemben biztonsági követelményeket kell felállítani, az 
említett 305/2011/EK rendelet elegendő rendelkezést tartalmaz az e követelményeknek való 
megfeleléshez (lásd a rendelet 3. cikkének (3) bekezdését, 11. cikkének (6) bekezdését, 
valamint 27. cikkének (3) és (4) bekezdését).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „forgalmazás”: az uniós piacon 
valamely termék gazdasági tevékenység 
keretében történő rendelkezésre bocsátása 
értékesítés, fogyasztás vagy használat 
céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték 
fejében;

(2) „forgalmazás”: egy terméknek 
gazdasági tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára az uniós 
vagy online piacon, akár ingyenesen, akár 
ellenérték fejében;

Indokolás

Ennek célja ráirányítani a figyelmet arra a tényre, hogy az online piac mentesül az 
ellenőrzéstől, ha a forgalomba hozott terméket egyenesen a fogyasztók otthonában értékesítik. 
Ez különösen a kis méretű termékek értékesítésére vonatkozik.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ha eredeti, ami azt jelenti, hogy a 
termék vagy a termék bármely kiszerelése 
nem visel a védjegy tulajdonosának 
engedélye nélkül olyan védjegyet, amely a 
termék bejegyzett védjegyével azonos vagy 
ahhoz hasonló, és amely megtéveszti a 
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fogyasztókat a termék valódi kilétével 
kapcsolatban;

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A termék eredetiségéből és a bejegyzett márkajelzésből következik, hogy a termék megfelel az 
európai szinten elismert minőségi szabványoknak.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdés 
alkalmazásában a gazdasági szereplők a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátanak egy ellenőrző listát, amely 
tartalmazza, hogy az (1) és (2) bekezdés 
szerinti paramétereket hogyan értékelték, 
valamint hogy a termék esetleges veszélyét 
hogyan becsülték meg ezen ellenőrző lista 
alapján. A piacfelügyeleti hatóságok 
kérésre segítik a gazdasági szereplőket az 
értékelésben.

Indokolás

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 



PE513.019v02-00 14/22 AD\1003298HU.doc

HU

which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gyártók, importőrök és forgalmazók 
biztosítják, hogy a végfelhasználóknak 
készült termékeken szerepel a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a 
végfelhasználóknak készült termék mérete 
vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
biztosítják, hogy ez az információ 
megjelenik a csomagoláson vagy a 
terméket kísérő – például az eladási 
helyen rendelkezésre álló –
dokumentumban. A gyártóknak és az 
importőröknek biztosítaniuk kell, hogy a 
származási ország az Európai Unióban 
forgalmazott valamennyi terméken fel 
legyen tüntetve, függetlenül attól, hogy a 
termék uniós vagy nem uniós országból 
származik. A forgalmazóknak 
ellenőrizniük kell, hogy a gyártó vagy 
importőr megfelelő módon ellátta-e 
címkével a fogyasztói terméket, mielőtt azt 
értékesítené vagy felajánlaná az uniós 
piacon.
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Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A „made in” („készült”) kifejezés az 
ország nevével együtt jelzi a termék 
származási országát. A megjelölés az 
Európai Közösségek bármelyik olyan 
hivatalos nyelvén történhet, amely a végső 
fogyasztó vagy felhasználó számára 
könnyen érthető abban a tagállamban, 
amelyben az áru forgalmazásra kerül. A 
jelölés csak a latin betűs ábécé 
használatával történhet az azokban az 
országokban forgalmazott termékek 
esetében, amelyek nyelvét latin ábécével 
írják, azon országok esetében pedig, 
amelyekben egyéb ábécé használatos, meg 
kell adni a felirat latin betűs átiratát is.

Indokolás

Meg kell határozni az eredetjelzés elhelyezésének módjait és lehetőséget kell adni a 
szolgáltatóknak arra, hogy kiválaszthassák a fogyasztóik számára megfelelő és érthető 
nyelvet.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A származási országot világosan 
olvasható és kitörölhetetlen betűkkel kell 
feltüntetni, amely az áru rendes 
használata során jól látható, világosan 
elkülönül más információktól, és olyan 
módon jelenik meg, amely nem 
megtévesztő, és nem is adhat lehetőséget a 
termék eredetére vonatkozó hamis 
benyomás keltésére.
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Indokolás

A hitelesség és annak garantálása, hogy az eredetjelzést nem manipulálták a fogyasztók 
tájékoztatásának és biztonságának elengedhetetlen eszköze.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A rendelet 7. cikke 
végfelhasználóknak szánt termékekre 
vonatkozik, kivéve a halászati és 
akvakultúra-termékeket a 104/2000/EK 
rendelet 1. cikkében meghatározottak 
szerint, és az élelmiszereket a 
178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének 
meghatározása szerint.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ha a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott származási ország az Unió 
egyik tagállama, a „made in” címke vagy 
az Uniót, vagy az adott tagállamot 
tüntetheti fel. Az Unió piacán forgalomba 
hozott valamennyi terméken fel kell 
tüntetni a gyártó nevét és címét is.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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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 – a 6. cikk 
alapján felmért – kockázatokkal arányosan 
a gyártó műszaki dokumentációt készít. A 
műszaki dokumentáció esettől függően az 
alábbiakat tartalmazza:

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A termékek forgalomba hozatala előtt 
az importőrök ugyanazon 
kötelezettségeknek kell eleget tegyenek, 
mint az uniós gyártók, ezért garantálniuk 
kell, hogy a termék megfelel a 4. cikkben 
előírt általános biztonsági követelménynek, 
továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk 
(4), (6) és (7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, valamint hogy a 
termékek kísérő műszaki dokumentációja 
tanúsítja, hogy a termék megfelel a 
lehetséges kockázatok tekintetében.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mivel a kötelezettségek a 8. cikk (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint a 
termék kockázatértékelésén alapulnak –
amely a harmadik országokban eltérő 
kritériumokon és paramétereken 
alapulhat –, az importőr felelőssége 
annak biztosítása, hogy a külföldi gyártó 
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figyelembe vegye a 6. cikk szerinti uniós 
paramétereket, amelyről az importőr 
rendelkezésére bocsátott műszaki 
dokumentáció beszámol.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a külföldi gyártók által elvégzett kockázatértékelés az EU-ba importált 
és az uniós piacon való forgalomba hozatalra szánt termékekre vonatkozókkal azonos 
követelményeken alapuljon.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a 
nem megfelelő termékekről és a 
visszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a gyártót és a forgalmazókat 
minden ilyen ellenőrző intézkedésről.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28

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 

(8) Az importőrök a műszaki 
dokumentációt a termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőrzik és kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok – illetve minden 
olyan gazdasági szereplő, aki számára 
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bocsátják. forgalmazzák a termékeiket –
rendelkezésére bocsátják, a 
termékmodellek közötti lényeges 
különbséget alátámasztó bizonyítékkal 
együtt.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 

(1) A tagállamok a Bizottság által javasolt 
közös minimumszabályok alapján 
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esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok az említett rendelkezésekről 
[beillesztendő dátum: az e rendelet 
alkalmazási időpontját megelőző 3 
hónap]-ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik a rendelkezéseket 
érintő minden későbbi módosításról is.

megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok érvényesítése 
érdekében. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok az említett rendelkezésekről 
[beillesztendő dátum: az e rendelet 
alkalmazási időpontjától számított 3 
hónap]-on belül tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul értesítik a 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is. A szankcióknak 
összehangoltnak, és a forgalomba hozott 
nem megfelelő áru piaci forgalomban 
töltött idejével, értékével és mennyiségével 
arányosnak kell lenniük.
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