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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
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 

(20) A termékek azonosíthatóságának, 
származásának és
nyomonkövethetőségének 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 nyomonkövethetősége
révén a fogyasztók és a gazdasági 
szereplők pontos tájékoztatást kapnak a 
nem biztonságos termékekről, amivel 
javítható a piacba vetett bizalom és 
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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 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

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 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

Or. it

Indokolás

A termékek származásának azonosítása a nyomonkövethetőség támogatásának egyik 
követelménye a fogyasztók, valamint a rendelet alapjául szolgáló biztonsági normáknak nem 
megfelelő termék esetében illetékes nemzeti hatóságok tájékoztatása érdekében.

Módosítás 2

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 

(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 
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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.

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 
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 előző évszázad 
20-as éveitől 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 és 
Japán.

Or. it

Indokolás

A származás feltüntetése a termékbiztonság elengedhetetlen feltétele, amely nem csupán az 
illetékes nemzeti hatóság számára szükséges ahhoz, hogy azonosítani tudja a termék 
előállítási helyét, hanem a fogyasztók biztonsága miatt is, akik tájékoztatást kapnak és védve 
érzik majd magukat, mivel vásárlásaik során tudatosan választanak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 
és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 4

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”: az uniós és az online 
piacon valamely termék gazdasági 
tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár ellenérték fejében;

Or. it

Indokolás

Ennek célja ráirányítani a figyelmet arra a tényre, hogy az online piac mentesül az 
ellenőrzéstől, ha a forgalomba hozott terméket egyenesen a fogyasztók házában értékesítik. 
Különösen a kisebb mennyiségben történő értékesítések esetében.
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Módosítás 5

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 és az importőrök biztosítják, 
hogy a terméken szerepeljen a származási 
országra utaló jelzés, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé 
és a termék szokásos csomagolásában jut 
el a végső fogyasztóhoz vagy 
felhasználóhoz, biztosíthatják, hogy ez az 
információ megjelenjen a csomagoláson 
vagy a terméket kísérő dokumentumban.

Or. it

Indokolás

Ennek célja a fogyasztók megóvása az eredetjelzés csomagoláson való elhelyezésének 
biztosításával, amennyiben magára a termékre nem lehet azt elhelyezni.

Módosítás 6

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 
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kell adni a felirat latin betűs átiratát is.

Or. it

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 7

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.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 8

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, 

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

továbbá hogy a gyártó eleget tesz a 8. cikk
(4), (6) és (7) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, valamint arról, hogy a 
termékek kísérő műszaki dokumentációja 
tanúsítja, hogy a termék megfelel a 
lehetséges kockázatok tekintetében.

Or. it

Indokolás

Az importőröket terheli a legnagyobb felelősség az Unió piacán forgalomba hozott 
termékekért. Alapvető fontosságú tehát, hogy azon túl, hogy megbizonyosodnak arról, hogy a 
termék megfelel-e a rendeletben megállapított biztonsági előírásoknak, gondoskodnak a 
megfelelő műszaki dokumentációról is, amely figyelembe veszi a származási országban vagy a 
termék gyártója által elvégzett kockázatfelmérést.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 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 időpontját megelőző 3 
hónap]-ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik a rendelkezéseket 
érintő minden későbbi módosításról is.

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, a Bizottság által 
javasolt közös minimumszabályok 
alapján, 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. Az előírt szankciók a 
forgalomba hozott termékek értékével és 
mennyiségével arányosak lehetnek.

Or. it
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Indokolás

A Bizottságnak legalább minimális szinten biztosítania kell a szankciórendszer 
harmonizálását a tagállamokban, hogy a különbségek ne ösztönözzék a harmadik országbeli 
exportőröket, forgalmazókat és gyártókat arra, hogy egyes Unióba történő belépési pontokat 
előnyben részesítsenek a többivel szemben.


