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Módosítás 1
Carl Schlyter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a globalizáció, a fokozott 
mértékű kiszervezés és a nemzetközi 
kereskedelem bővülése azt vonja maga 
után, hogy a piacokon világszerte több 
termékkel kereskednek; úgy véli, hogy a 
globális szabályozók és a fogyasztói 
termékek biztonságának egyéb érdekeltjei 
közötti szoros együttműködés 
kulcsfontosságú az összetett ellátási lánc és 
a nagyobb volumenű kereskedelem 
jelentette kihívások kezelése 
szempontjából;

1. rámutat, hogy a globalizáció, a fokozott 
mértékű kiszervezés és a nemzetközi 
kereskedelem bővülése azt vonja maga 
után, hogy a piacokon világszerte több 
termékkel kereskednek; úgy véli, hogy a 
globális szabályozók és a fogyasztói 
termékek biztonságának egyéb érdekeltjei 
közötti szoros együttműködés 
kulcsfontosságú az összetett ellátási lánc és 
a nagyobb volumenű kereskedelem 
jelentette kihívások kezelése 
szempontjából; reméli, hogy az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálata olyan piacfelügyeleti 
rendelkezéseket javasol, amelyekkel 
megfelelően lehet gondoskodni arról, 
hogy a vállalatok ténylegesen felelősek 
legyenek termékeik teljes ellátási láncáért;

Or. en

Módosítás 2
Carl Schlyter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a valamennyi 
termékre egységesen alkalmazandó uniós 
ellenőrző rendszer alapvetően fontos 
kereskedelmi partnereink és a termékeiket 
az EU piacán forgalomba hozó harmadik 
országbeli gyártók számára; úgy véli, hogy 
a Bizottságnak az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 

3. hangsúlyozza, hogy a valamennyi 
termékre egységesen alkalmazandó uniós 
ellenőrző rendszer, alapvetően fontos 
kereskedelmi partnereink és a termékeiket 
az EU piacán forgalomba hozó harmadik 
országbeli gyártók számára, azzal a 
feltétellel, hogy az általa támasztott 
követelmények legalább ugyanolyan 
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felülvizsgálatára irányuló javaslat 
előkészítésekor komolyan tekintetbe 
kellene vennie annak lehetőségét, hogy a 
piacfelügyeleti rendelkezéseket az új 
jogalkotási kereten belül az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvbe
illesszék be;

magasak legyenek, mint a bármelyik EU-
tagállamban érvényben levő legmagasabb 
követelmények; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslat 
előkészítésekor komolyan tekintetbe 
kellene vennie annak lehetőségét, hogy az 
általános termékbiztonságról szóló 
irányelv piacfelügyeleti rendelkezéseit az 
új jogalkotási keretbe illesszék be;

Or. en

Módosítás 3
David Martin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a valamennyi 
termékre egységesen alkalmazandó uniós 
ellenőrző rendszer alapvetően fontos 
kereskedelmi partnereink és a termékeiket 
az EU piacán forgalomba hozó harmadik 
országbeli gyártók számára; úgy véli, hogy 
a Bizottságnak az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslat 
előkészítésekor komolyan tekintetbe 
kellene vennie annak lehetőségét, hogy a 
piacfelügyeleti rendelkezéseket az új 
jogalkotási kereten belül az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvbe
illesszék be;

3. hangsúlyozza, hogy a valamennyi 
termékre egységesen alkalmazandó uniós 
ellenőrző rendszer alapvetően fontos 
kereskedelmi partnereink és a termékeiket 
az EU piacán forgalomba hozó harmadik 
országbeli gyártók számára; úgy véli, hogy 
a Bizottságnak az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslat 
előkészítésekor bele kell foglalnia az 
általános termékbiztonságról szóló 
irányelv piacfelügyeleti rendelkezéseit az 
új jogalkotási keretbe; 

Or. en
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Módosítás 4
Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a RAPEX–KÍNA rendszerhez 
hasonlók felállítását más kereskedelmi 
partnerek, de különösen azok számára, 
amelyek termékei a RAPEX-rendszerben 
rögzítve vannak;

Or. en

Módosítás 5
Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a termékek és a címkék 
nyomon követhetőségének fontosságát a 
termék származási országa és a felelős 
gyártó meghatározása szempontjából;

Or. en

Módosítás 6
Cristiana Muscardini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy az interneten a fogyasztók 
egyre nagyobb mértékben vásárolnak 
termékeket harmadik országokból, és nem 
feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy e 
termékek nem szükségszerűen felelnek 

5. elismeri, hogy az interneten a fogyasztók 
egyre nagyobb mértékben vásárolnak 
harmadik országokból olyan termékeket, 
amelyek nem felelnek meg az európai 
normáknak és ily módon veszélyeztetik a 
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meg az európai normáknak, és a 
felhasználók számára a biztonság 
szempontjából kockázatot jelenthetnek;
megállapítja, hogy a fogyasztók által 
harmadik országokból az interneten 
vásárolt termékek kihívást jelentenek a 
vám- és piacfelügyeleti hatóságok 
számára; felhívja a Bizottságot, hogy a 
fogyasztók e-kereskedelem iránti 
bizalmának megerősítésével 
párhuzamosan vizsgálja meg e probléma 
lehetséges megoldásait.

fogyasztók biztonságát és egészségét;
felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg és 
egységesítse az interneten vásárolt 
termékek vámellenőrzését, és felügyelje a 
piacot különösen azon termékeket 
illetően, amelyek közvetlen kárt 
okozhatnak a fogyasztók számára, mint 
pédául a gyógyszer- és élelmiszer-
készítmények; sürgeti a Bizottságot, hogy 
a fogyasztók e-kereskedelem iránti 
bizalmának megerősítése érdekében
vizsgálja meg e probléma lehetséges 
megoldásait.

Or. it

Módosítás 7
David Martin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy az interneten a fogyasztók 
egyre nagyobb mértékben vásárolnak 
termékeket harmadik országokból, és nem 
feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy e 
termékek nem szükségszerűen felelnek 
meg az európai normáknak, és a 
felhasználók számára a biztonság 
szempontjából kockázatot jelenthetnek; 
megállapítja, hogy a fogyasztók által 
harmadik országokból az interneten 
vásárolt termékek kihívást jelentenek a 
vám- és piacfelügyeleti hatóságok számára; 
felhívja a Bizottságot, hogy a fogyasztók e-
kereskedelem iránti bizalmának 
megerősítésével párhuzamosan vizsgálja 
meg e probléma lehetséges megoldásait.

5. elismeri, hogy az interneten a fogyasztók 
egyre nagyobb mértékben vásárolnak 
termékeket harmadik országokból, és nem 
feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy e 
termékek nem szükségszerűen felelnek 
meg az európai normáknak, és a 
felhasználók számára a biztonság 
szempontjából kockázatot jelenthetnek; 
megállapítja, hogy a fogyasztók által 
harmadik országokból az interneten 
vásárolt termékek kihívást jelentenek a 
vám- és piacfelügyeleti hatóságok számára; 
felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 
e probléma lehetséges megoldásait.

Or. en


