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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalásában1 felszólította a Bizottságot, hogy a 
meglévő egyre bonyolultabb és nehézkesebb, ágazatspecifikus piacfelügyeleti rendszer 
helyett hozza létre a piacfelügyelet közös európai keretét.

Figyelembe véve ezt a kérést, a Bizottság 2013. február 13-án előterjesztette az ún. 
„termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomagot”, amely többek között magában foglal egy 
fogyasztói termékbiztonsági rendeletjavaslatot és egy többéves – a 2013–2015 közötti 
időszakra vonatkozó – piacfelügyeleti cselekvési tervet. A termékek piacfelügyeletéről szóló 
rendelet célja, hogy tisztázza a nem élelmiszerjellegű termékek piacfelügyeletének 
szabályozási keretét azáltal, hogy egyetlen – az összes ágazatban horizontálisan alkalmazott –
jogi eszközben egyesíti a különböző, olykor ágazatspecifikus jogszabályok piacfelügyeleti 
szabályait. A javaslat tehát egyszerűsíti és erősíti a jelenlegi piacfelügyeleti jogszabályokat.

A piacfelügyelet egyre inkább aggodalomra okot adó kérdéssé vált. Miközben nem lehet 
elmenni az Unió piacán megjelenő nem megfelelő termékek száma mellett, amely 
valószínűleg folyamatosan nő, azzal kapcsolatban is aggályok merültek fel, hogy egyes 
tagállamok elkülönítették-e a piacfelügyeleti hatóságok számára a feladataik ellátásához 
elegendő erőforrásokat. Ez az aggály egyértelmű kereskedelmi vonzatokkal is jár: Mivel az 
EU szabadkereskedelmi megállapodásainak keretében egyre inkább megnyitja piacait a 
harmadik országokból érkező áruk előtt, az európai belső piacon megjelenő fogyasztói 
termékek egyre nagyobb számban származnak harmadik országokból. A harmadik 
országokból importált nem megfelelő termékek gyártóit gyakran nem lehet azonosítani. Az 
európai gyártók ugyanakkor jelentős befektetéseket eszközölnek annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az uniós szabályozásnak, így az annak nem megfelelő harmadik országokbeli 
versenytársak nemcsak az EU közérdekkel kapcsolatos célkitűzései kapcsán elért 
eredményeket ássák alá, hanem az európai ipar versenyképességét is veszélyeztetik.

Ebben a tekintetben az előadó a következő javaslatokat teszi:
 meg kell erősíteni a harmadik országok piacfelügyeleti hatóságaival folytatott 

együttműködést, különösen azon országokéval, amelyek kedvezményes piacra jutási 
lehetőséggel rendelkeznek az Unió belső piacához;

 az Európai Bizottságnak a kereskedelmi tárgyalások során foglalkoznia kell a 
piacfelügyeleti hatóságokkal folytatott együttműködés kérdésével;

 a tagállamoknak feladataik ellátásához elegendő erőforrást kell elkülöníteniük a 
piacfelügyeleti és a vámhatóságok számára, különösen figyelembe véve azt, hogy bár 
az európai belső piacra vezető főbb belépési pontokon (kikötőkben) működő 
hatóságokat terheli a legtöbb ezzel kapcsolatos feladat, a kockázatok az egész Uniót 
érintik.

 a Bizottságnak tevékenyebb szerepet kell vállalnia az e téren folytatott együttműködés 
erősítésében annak érdekében, hogy mindenhol egyenlő feltételek mellett hajtsák 
végre az EU piacfelügyeleti szabályait, és hogy ne fordulhasson elő, hogy 
tisztességtelen kereskedők a piacfelügyeleti rendszer gyenge pontjait igyekezzenek 

                                               
1 Általános termékbiztonsági és piacfelügyelet – Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről.
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kihasználni;
 a Bizottságnak kritikusan értékelnie kell a tagállamok közötti és a harmadik 

országokkal folytatott együttműködési mechanizmusok működését.
 az Európai Bizottságnak létre kell hoznia és koordinálnia kell egy páneurópai 

káradatbázist (Pan-European Injuries Database [IDB]), ezáltal támogatva az illetékes 
hatóságok által hozott piacfelügyeleti intézkedések végrehajtását.

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
3 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Parlament 2011. 
március 8-i, az általános 
termékbiztonságról szóló irányelv 
felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről 
szóló állásfoglalására (2010/2085(INI))

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A termékek Unión belüli szabad 
mozgásának garantálása érdekében 
biztosítani kell, hogy azok megfeleljenek 
az olyan közérdekek magas szintű 
védelmére vonatkozó követelményeknek, 
mint általában az egészség és a biztonság, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
fogyasztók védelme és a 
környezetvédelem, valamint a 
közbiztonság. Ezen érdekek megfelelő 
védelme és az uniós árupiacon a 
tisztességes versenyhez szükséges 

(1) A termékek Unión belüli szabad 
mozgásának garantálása, valamint az 
egységes piac működésének javítása
érdekében biztosítani kell, hogy azok 
megfeleljenek az olyan közérdekek magas 
szintű védelmére vonatkozó 
követelményeknek, mint általában az 
egészség és a biztonság, a munkahelyi 
egészség és biztonság, a fogyasztók 
védelme és a környezetvédelem, valamint a 
közbiztonság. Ezen érdekek megfelelő 
védelme és az uniós árupiacon a 
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feltételek megteremtése érdekében e 
követelmények határozott megerősítésére 
van szükség. Ezért a piacfelügyeletre és az 
Unióba a harmadik országokból belépő 
termékek ellenőrzésére vonatkozóan 
szabályokat kell alkotni.

tisztességes versenyhez szükséges 
feltételek megteremtése érdekében e 
követelmények határozott megerősítésére 
van szükség. Ezért a piacfelügyeletre és az 
Unióba a harmadik országokból belépő 
termékek ellenőrzésére vonatkozóan 
szabályokat kell alkotni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Figyelembe véve az Eurobarométer 
felmérés legfrissebb adatait, amelyek 
szerint csökken az EU-ban értékesített 
termékek biztonságosságába vetett 
fogyasztói bizalom, az Uniónak – az 
európai fogyasztók bizalmának 
visszanyerése érdekében – meg kell 
erősítenie a piacfelügyeletre vonatkozó 
szabályozási keretét.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Unión kívülről származó új és 
használt termékeket egyaránt kizárólag 
azok szabad forgalomba bocsátása után 
lehet forgalomba hozni. Az Unió külső 
határainál hatékony ellenőrzésekre van 
szükség az olyan termékek bebocsátásának 
az értékelés elvégzéséig és az uniós 
piacfelügyeleti hatóságok végleges 

(19) Az Unión kívülről származó új és 
használt termékeket egyaránt kizárólag 
azok szabad forgalomba bocsátása után 
lehet forgalomba hozni. A közös 
kereskedelempolitika egységességének 
elvét tiszteletben tartva, az Unió külső 
határainál hatékony ellenőrzésekre van 
szükség az olyan termékek bebocsátásának 
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döntéséig történő felfüggesztése 
érdekében, amelyek az Unióban történő 
fogalomba hozataluk esetén veszélyt 
jelenthetnek.

az értékelés elvégzéséig és az uniós 
piacfelügyeleti hatóságok végleges 
döntéséig történő felfüggesztése 
érdekében, amelyek az Unióban történő 
fogalomba hozataluk esetén veszélyt 
jelenthetnek. A Bizottságnak értékelnie 
kell ezen ellenőrzések hatékonyságát 
annak érdekében, hogy az Unió piacára 
vezető valamennyi belépési ponton 
ugyanazok az előírások érvényesüljenek, 
és a tisztességtelen kereskedők ne 
irányíthassák át a kereskedelmet az uniós 
piac olyan belépési pontjaira, ahol 
kevésbé szigorúan alkalmazzák az EU 
piacfelügyeleti szabályozási rendszerét.

Or. en

Indokolás

Megállapítást nyert, hogy az importált termékek esetében nagyobb a kockázata annak, hogy 
nem felelnek meg az EU jogszabályainak. Fennáll a kockázata annak, hogy tisztességtelen 
kereskedők olyan belépési pontokra irányítják termékeiket, ahol kevésbé szigorúan 
alkalmazzák az Unió piacfelügyeleti szabályait. A Bizottságnak biztosítania a szabályrendszer 
következetes alkalmazását az egész Unióban.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Kötelezni kell az Unió piacára belépő 
termékek ellenőrzéséért felelős 
hatóságokat, hogy megfelelő szintű 
ellenőrzéseket végezzenek, növelve ezáltal 
az Unió termékpiacának biztonságosságát. 
Ezen ellenőrzések hatékonyságának 
érdekében jelentősen javítani kell a 
hatóságok és piacfelügyeleti hatóságok 
közötti együttműködést és információcserét 
a veszélyt jelentő termékek tekintetében. A 
Bizottságnak felügyelnie kell e 
piacfelügyeleti hatóságok 
együttműködését, és ajánlásokat kell 
tennie annak további javítása érdekében.
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Or. en

Indokolás

Nem elég ígéretet tenni az illetékes hatóságok közötti együttműködés megerősítésére, a 
Bizottságnak ezen együttműködés előmozdításában és mentorálásában is aktív szerepet kell 
vállalnia.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Hatékony, gyors és pontos 
információcserét kell kialakítani a 
tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között. Az 
információcseréhez ezért megfelelő 
eszközöket kell biztosítani. A nem 
élelmiszerjellegű termékek riasztási 
rendszere (RAPEX) bizonyította 
hatékonyságát és eredményességét. A 
RAPEX az Unió egészében lehetővé teszi 
intézkedések meghozatalát olyan 
termékekkel kapcsolatban, amelyek 
egyetlen tagállam területén jelentenek 
veszélyt. A szükségtelen megkettőzések 
elkerülése érdekében a rendszert a veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan e rendelet 
által megkövetelt riasztási értesítések 
céljából kell alkalmazni.

(23) Hatékony, gyors és pontos 
információcserét kell kialakítani a 
tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között. Az 
információcseréhez ezért megfelelő 
eszközöket kell biztosítani. A nem 
élelmiszerjellegű termékek riasztási 
rendszere (RAPEX) bizonyította 
hatékonyságát és eredményességét. A 
RAPEX az Unió egészében lehetővé teszi 
intézkedések meghozatalát olyan 
termékekkel kapcsolatban, amelyek 
egyetlen tagállam területén jelentenek 
veszélyt. A szükségtelen megkettőzések 
elkerülése érdekében a rendszert a veszélyt 
jelentő termékekre vonatkozóan e rendelet 
által megkövetelt riasztási értesítések 
céljából kell alkalmazni, és folyamatosan 
frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Tekintettel az uniós termékpiac 
méretére és a belső határok hiányára, 

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

alapvetően fontos, hogy a tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak (köztük az 
Európai Unió határátkelőhelyein működő 
vámhatóságoknak) szándékában álljon és 
képesek legyenek az egymás közötti 
hatékony együttműködésre, valamint a 
közös támogatás és fellépés 
összehangolására. Ennek megfelelően 
kölcsönös segítségnyújtási 
mechanizmusokat kell létrehozni, és azokat 
végre kell hajtani. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell e mechanizmusok 
megfelelő finanszírozását.

Or. en

Indokolás

Nem elég ugyanazokat a szabályokat alkalmazni az EU belső piacán, az is alapvetően fontos, 
hogy e szabályok végrehajtása következetes legyen az Unió területén, mivel az egyik 
tagállamban forgalomba hozott nem megfelelő termékek az egész Unióban szabadon 
mozoghatnak. Ennek érdekében meg kell erősíteni a piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködési mechanizmusokat.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A Bizottságnak közös 
kereskedelempolitikájának végrehajtása 
során figyelembe kell vennie a harmadik 
országok piacfelügyeleti hatóságainak a 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival 
való együttműködés iránti készségét és 
képességét. Ezért a Bizottságnak két- és 
többoldalú kereskedelmi tárgyalásai során 
érintenie kell a piacfelügyeleti hatóságok 
együttműködésének kérdését, és 
ösztönöznie kell azt.

Or. en
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Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a Bizottság kereskedelmi tárgyalásai során már most érintse a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés kérdését, különösen, mivel a kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalások ambiciózus menetrendjét indította el. Mivel a kedvezményes piacra 
jutási lehetőség valószínűleg növelni fogja az e harmadik országokból az Unió piacára érkező 
árumennyiséget, biztosítani kell, hogy ez ne jelentsen további kihívást a tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságai számára.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A Bizottságnak biztosítania kell, 
hogy a bizalmassági rendelkezések –
többek között a gyártási és üzleti titkok –
tiszteletben tartása ne élvezzen elsőbbséget 
az egészségre, személyes biztonságra és a 
környezet minőségére nézve veszélyes 
termékekre vonatkozó figyelmeztetések 
közzététele felett.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet meghatározza a termékekkel 
szemben támasztott magas szintű, általában 
az emberi egészség és biztonság, valamint 
a munkahelyi biztonság, a 
fogyasztóvédelem, a környezet, a 
közbiztonság és egyéb közérdekek 
védelmére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
keretet.

E rendelet meghatározza a forgalomba 
hozott és az EU piacán forgalomba 
bocsátott termékekkel szemben támasztott 
magas szintű, általában az emberi egészség 
és biztonság, valamint a munkahelyi 
biztonság, a fogyasztóvédelem, a 
környezet, a közbiztonság és egyéb 
közérdekek védelmére vonatkozó 
követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzésére szolgáló keretet.
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Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a piacfelügyeleti és vámhatóságok szerepe annak biztosítása, 
hogy csak az EU jogszabályi előírásainak megfelelő termékek léphessenek be az Unió piacára 
és kerülhessenek ott forgalomba.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok nyomon követik a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
megvalósítását és a külső 
határellenőrzéseket, amely 
tevékenységekről és ellenőrzésekről 
minden évben jelentést készítenek a 
Bizottságnak. A jelentésben szerepelnie 
kell a végrehajtott ellenőrzések számára 
vonatkozó statisztikának, és a jelentésről 
minden tagállamot értesíteni kell. A 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik. A Bizottság értékeli e 
tevékenységek és ellenőrzések 
következetes végrehajtását és 
hatékonyságát, és amennyiben szükséges, 
ajánlásokat tesz a piacfelügyeleti 
hatóságok számára az Unió-szerte 
következetes és hatékony végrehajtás 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Nem elég, ha a tagállamok beszámolnak saját tevékenységeikről, a Bizottságnak a kapott 
információk alapján értékelnie kell ezeket a tevékenységeket és ha szükséges, ajánlásokat kell 
tennie annak érdekében, hogy az EU piacfelügyeleti rendszerét következetesen és hatékonyan 
hajtsák végre.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Minden tagállam megfelelő 
mechanizmusokat hoz létre annak 
biztosítására, hogy az általa létrehozott 
vagy kijelölt piacfelügyeleti hatóságok 
információt cseréljenek, együttműködjenek 
és összehangolják tevékenységeiket, mind 
egymás között, mind az Unió külső 
határain történő termékellenőrzésekért 
felelős hatóságokkal. Minden tagállam 
biztosítja, hogy az általa kijelölt vagy 
létrehozott piacfelügyeleti hatóságok 
megfelelő forrásokkal rendelkezzenek az 
említett együttműködés megvalósításához. 
Minden tagállam tájékoztatja a 
Bizottságot az említett információcserét 
szolgáló és együttműködési 
mechanizmusokról.

Or. en

Indokolás

Nem elegendő megkövetelni, hogy a tagállamok piacfelügyeleti hatóságaikat együttműködési 
mechanizmusok létrehozására kérjék fel; ezek megfelelő végrehajtását és működtetését is 
biztosítani kell. A jól működő együttműködési mechanizmusok előfeltétele, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezzenek a végrehajtásukhoz szükséges megfelelő 
forrásokkal.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A piacfelügyeleti hatóságok adott 
megfelelő időben felhívják a területükön 
lévő felhasználók figyelmét azokra a 
termékekre, amelyek a hatóságok szerint 
veszélyt jelentenek. A piacfelügyeleti 
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piacfelügyeleti hatóságok együttműködnek 
a gazdasági szereplőkkel az általuk 
forgalmazott termékek használatával járó 
veszélyek megelőzése vagy csökkentése 
érdekében. Ebből a célból a piacfelügyeleti 
hatóságok ösztönzik és támogatják a 
gazdasági szereplők önkéntes lépéseit, 
ideértve – adott esetben – a helyes 
gyakorlatra vonatkozó szabályzatok 
megalkotását és betartását.

hatóságok együttműködnek a gazdasági 
szereplőkkel az általuk forgalmazott 
termékek használatával járó veszélyek 
megelőzése vagy csökkentése érdekében. 
Ebből a célból a piacfelügyeleti hatóságok 
ösztönzik és támogatják a gazdasági 
szereplők önkéntes lépéseit, ideértve –
adott esetben – a helyes gyakorlatra 
vonatkozó szabályzatok megalkotását és 
betartását.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál,
és amennyiben szükséges, aktualizál. A 
program a piacfelügyeleti szervezetre és 
kapcsolódó tevékenységekre terjed ki, az 
uniós harmonizációs jogszabályok, 
valamint a [(fogyasztási cikkek 
biztonságosságáról szóló) xxxx/xxx/EU] 
rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszi a vállalkozások, különösen pedig a 
kkv-k egyedi igényeit, továbbá útmutatást 
és segítséget nyújt. A programnak 
magában kell foglalnia az alábbiakat:

(1) Minden tagállam általános 
piacfelügyeleti programot dolgoz ki, 
amelyet legalább négyévente felülvizsgál 
és aktualizál. A program a piacfelügyeleti 
szervezetre és kapcsolódó tevékenységekre 
terjed ki, az uniós harmonizációs 
jogszabályok, valamint a [(fogyasztási 
cikkek biztonságosságáról szóló) 
xxxx/xxx/EU] rendelet végrehajtása során 
figyelembe veszi a vállalkozások, 
különösen pedig a kkv-k egyedi igényeit, 
továbbá útmutatást és segítséget nyújt. A 
programnak magában kell foglalnia az 
alábbiakat:

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Minden tagállam ágazatspecifikus 
programokat dolgoz ki, amelyeket minden 
évben felülvizsgál és aktualizál, különös 
tekintettel arra, hogy az EU harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi 
megállapodásai alkalmazásának 
eredményeképpen bizonyos termékek 
gyakrabban megjelennek az Unió piacán. 
Ezen programok minden olyan ágazatra 
kiterjednek, ahol a piacfelügyeleti 
hatóságok tevékenységet folytatnak.

Or. en

Indokolás

Mivel az új kereskedelmi megállapodások hatálybalépésével vélhetően nőni fog a bizonyos 
harmadik országokból származó termékek mennyisége, amely termékek előállítói esetleg nem 
ismerik az EU jogszabályainak való megfelelés követelményeit, a tagállamoknak 
ágazatspecifikus piacfelügyeleti programjaik kialakításakor külön figyelmet kell fordítaniuk 
ezekre a termékekre.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A RAPEX-ben való részvétel nyitott a 
csatlakozni kívánó országok, harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
előtt, az Unió és az említett országok vagy 
szervezetek közötti megállapodások 
keretében és azokkal összhangban. Az 
ilyen megállapodásoknak a viszonosság 
elvén kell alapulniuk, és az Unióban 
hatályos rendelkezéseknek megfelelő 
bizalmassági rendelkezéseket kell 
tartalmazniuk.

(4) A RAPEX-ben való részvétel nyitott és 
ösztönzött a csatlakozni kívánó országok, 
harmadik országok vagy nemzetközi 
szervezetek előtt, az Unió és az említett 
országok vagy szervezetek közötti 
megállapodások keretében és azokkal 
összhangban. A Bizottság ösztönzi, hogy 
azok a harmadik országok, amelyekkel a 
Bizottság az Unión belüli kedvezményes 
piacra jutási lehetőség biztosítása céljából 
kereskedelmi tárgyalásokba kezd, részt 
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vegyenek a RAPEX-ben, és a piacra jutás 
feltételeinek tárgyalásakor figyelembe 
veszi e harmadik országok részvételi 
képességét. Az ilyen megállapodásoknak a 
viszonosság elvén kell alapulniuk, és az 
Unióban hatályos rendelkezéseknek 
megfelelő bizalmassági rendelkezéseket 
kell tartalmazniuk.

Or. en

Indokolás

A tagállamok és a harmadik országok piacfelügyeleti hatóságai közötti együttműködés 
rendkívüli jelentőséget nyer, amennyiben az Unió szabadkereskedelmi megállapodások 
keretében kedvezményes piacra jutási lehetőséget biztosít harmadik országok számára. A 
RAPEX-ben való részvételnek tehát nemcsak nyitottnak kell lennie a harmadik országok előtt, 
hanem a Bizottságnak ösztönöznie is kell ezen országokat a részvételre.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Az Európai Bizottságnak létre kell hoznia 
és koordinálnia kell egy páneurópai 
káradatbázist (Pan-European Injuries 
Database [IDB]), ezáltal támogatva az 
illetékes hatóságok által hozott 
piacfelügyeleti intézkedések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi kereskedelem eredményeképpen a fogyasztói biztonság kérdésköre egyre 
összetettebb és egyre nehezebben kezelhető. Egy páneurópai káradatbázis (IDB) 
megkönnyítené a károkra vonatkozó információk megosztását, hatékonyabbá tenné a 
szakpolitikai döntéshozatalt és hozzájárulna a piacfelügyeleti intézkedések végrehajtásához.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
22 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22b. cikk
A tagállamok által létrehozott érintett 
piacfelügyeleti hatóságok hozzájárulnak 
az adatbázis létrehozásához, és 
rendszeresen eljuttatják a Bizottsághoz az 
átfogó módon, a harmonizált 
módszertannak és osztályozásnak 
megfelelően összegyűjtött káradatokat.

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felkéri a piacfelügyeleti 
hatóságokat, hogy számoljanak be 
együttműködési tevékenységeikről. 
Amennyiben a Bizottság súlyos 
hiányosságokat tapasztal a piacfelügyeleti 
hatóságok által biztosított kölcsönös 
segítségnyújtás terén, ajánlásokat tehet az 
együttműködés további javítása céljából.

Or. en

Indokolás

Nem elegendő előírni a kölcsönös segítségnyújtás követelményeit, a Bizottságnak szerepet kell 
vállalnia e kölcsönös segítségnyújtás előmozdításában és hatékonyságának ellenőrzésében 
annak elkerülése érdekében, hogy a kereskedelem a piacfelügyeleti rendszert kevésbé 
szigorúan alkalmazó tagállamok felé tolódjon.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságok
információcsere és szakmai támogatás 
céljából együttműködhetnek harmadik 
országok illetékes hatóságaival, ezzel 
támogatva és megkönnyítve az uniós 
információcsere-rendszerekhez való 
hozzáférést, beleértve a 19. cikk (4) 
bekezdése szerinti RAPEX-rendszert, 
valamint előmozdítva a 
megfelelőségértékeléssel és 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységeket.

(1) A piacfelügyeleti hatóságokat 
ösztönözni kell, hogy információcsere és 
szakmai támogatás céljából 
együttműködjenek harmadik országok 
illetékes hatóságaival, ezzel támogatva és 
megkönnyítve az uniós információcsere-
rendszerekhez való hozzáférést, beleértve a 
19. cikk (4) bekezdése szerinti RAPEX-
rendszert, valamint előmozdítva a 
megfelelőségértékeléssel és 
piacfelügyelettel kapcsolatos 
tevékenységeket.

Or. en

Indokolás

A harmadik országok piacfelügyeleti hatóságaival folytatott együttműködés kulcsfontosságú
az Európai Unió piacára behozott és ott forgalomba bocsátott nem megfelelő termékek 
mennyiségének csökkentése szempontjából, ezért az együttműködést ösztönözni kell.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az alkalmazás időpontját követő legkésőbb 
[öt] éven belül a Bizottság értékeli e 
rendelet alkalmazását, amelyről jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz. A jelentésben értékelni kell, 
hogy teljesültek-e a rendelet célkitűzései, 
különös tekintettel a termékbiztonsági 
szabályok és az uniós harmonizációs 
jogszabályok eredményesebb és 
hatékonyabb végrehajtására, annak 
biztosítására, hogy ugyanazokat az 
előírásokat alkalmazzák az Unió piacára 
vezető valamennyi belépési ponton, a 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
együttműködés javítására a tagállamok 
között éppúgy, mint a harmadik 
országokkal, különösen azokkal, amelyek 
kedvezményes piacra jutási lehetőséggel 
rendelkeznek az Unió piacán, az Európai 
Unióba belépő termékek ellenőrzésének 
szigorítására, valamint az emberek 
általános biztonságának hatékonyabb 
védelmére, a munkahelyi egészségre és 
biztonságra, a fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, a közbiztonságra és 
egyéb közérdekekre, figyelembe véve 
annak a vállalkozásokra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra.

Or. en
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Indokolás

A Bizottságnak különös hangsúlyt kell fektetnie az Európai Unió piacán kedvezményes piacra 
jutási lehetőséget élvező harmadik országok piacfelügyeleti hatóságainak a tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságaival folytatott együttműködésének javítására. Mivel a kereskedelmi 
tárgyalások során erre a szempontra is külön figyelmet kell fordítani, a Bizottságnak 
jelentésében azt is értékelnie kell, hogy e célkitűzés tekintetében eredményes volt-e.


