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Módosítás 22
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 26. 
és 114. cikkére,

Or. fr

Módosítás 23
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendeletnek vonatkoznia kell a 
szakemberek általi felhasználásra 
tervezett, ám később a fogyasztói piacra 
került és a hétköznapi fogyasztók részére 
eladott termékekre.

Or. en

Módosítás 24
Jürgen Creutzmann

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 

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
fogyasztási cikkek tekintetében a rendelet 
alkalmazási körét világosan el kell 
határolni az ágazatspecifikus uniós 
harmonizációs jogszabályoktól. A rendelet 
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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.

ezért nem vonatkozhat az uniós 
harmonizációs jogszabályok – például a 
kozmetikai termékekkel, játékokkal, 
elektromos készülékekkel és építőipari 
termékekkel kapcsolatos uniós 
jogszabályok – hatálya alá tartozó 
termékekre.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 2., 5. és 6. cikkhez)

Indokolás

A rendeletnek nem szabad vonatkoznia a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó 
termékekre, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek az átfedések és redundanciák, hiszen az I. 
fejezet főbb elemeit már szabályozza harmonizációs intézkedés. A harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és az ilyen intézkedésektől független termékekre vonatkozó szabályozás 
egyértelmű elválasztása megkönnyítené a gazdasági szereplők számára a 
termékszabályozásoknak való megfelelést, illetve a piacfelügyeleti hatóságok számára a 
szabályozás végrehajtását.

Módosítás 25
Eija-Riitta Korhola

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 értékesítés 
– is a hatálya alá tartozik.

Or. en



AM\1001129HU.doc 5/58 PE516.836v01-00

HU

Módosítás 26
Amelia Andersdotter

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. Nem vonatkozik azonban az 
olyan használt termékekre, amelyek 
esetében a fogyasztó ésszerűen nem 
várhatja el, hogy azok eleget tegyenek az 
aktuális biztonsági követelményeknek, 
vagy amelyek magánszemélyek közötti 
ügylet keretében kerülnek valakinek a 
tulajdonába.

Or. en

Indokolás

A magánszemélyek közötti ügyleteket, például a garázsvásárokat egyértelműen ki kell vonni 
az irányelv hatály alól.

Módosítás 27
Jürgen Creutzmann

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 és kiszerelése, 
valamint a termékeket ésszerűen 
előrelátható feltételek mellett valószínűleg 
használó fogyasztói csoportok (különös 
tekintettel az olyan kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokra, mint a gyermekek, 
az idősek és a fogyatékossággal élő 
személyek) – figyelembevételével kell 
értékelni. A kiszolgáltatott fogyasztókra 
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nézve fennálló kockázatok elemzésekor 
kellő mértékben figyelembe kell venni a 
termék használati utasításában a gyártó 
által előírt és megjelölt felhasználási 
módokat, valamint a családtagokra, 
szolgáltatókra vagy munkaadókra háruló 
felelősséget és felügyeleti vagy képzési 
kötelezettségeket.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjához)

Indokolás

A kiszolgáltatott fogyasztó fogalma egy sor olyan helyzetet foglal magában, amelyek nem 
illeszkednek a szokásos felelősségi feltételrendszerbe. A kiszolgáltatott fogyasztókra nézve 
fennálló kockázatokat ezért azzal összefüggésben kell értékelni, hogy a terméket az ésszerűen 
előrelátható körülmények között valószínűleg használni fogják-e ilyen fogyasztók.

Módosítás 28
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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. Az értékelés figyelembe veszi az 
elővigyázatosság elvét.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve a fogyasztóvédelem egyik pillére. E felülvizsgálat során törölték ezt 
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az elvet, jóllehet szerepelt az általános termékbiztonsági irányelvben ((1) 
preambulumbekezdés, 8. cikk (2) bekezdés). Olyan eszközt ad a jogalkotó és a piacfelügyelet 
kezébe, amelynek segítségével kivonhatnak a forgalomból egy terméket, ha felmerül a 
veszélyesség gyanúja. Az elvet eddig sikeresen alkalmazták, és sikerült baleseteket megelőzni.

Módosítás 29
Eija-Riitta Korhola

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 és csomagolásuk sajátosságai, 
alapanyagai, összetevői 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.

Or. en

Módosítás 30
Jürgen Creutzmann

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
jogszabályok hatálya alá tartozó 
termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya 
alól.
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Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait az 5. és 6. cikkhez)

Indokolás

A rendeletnek nem szabad vonatkoznia a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó 
termékekre, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek az átfedések és redundanciák, hiszen az I. 
fejezet főbb elemeit már szabályozza harmonizációs intézkedés. A harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és az ilyen intézkedésektől független termékekre vonatkozó szabályozás 
egyértelmű elválasztása megkönnyítené a gazdasági szereplők számára a 
termékszabályozásoknak való megfelelést, illetve a piacfelügyeleti hatóságok számára a 
szabályozás végrehajtását.

Módosítás 31
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

(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). A termékek gyártójának
azonosíthatósága és nyomon követhetősége 
révén a fogyasztók és a gazdasági 
szereplők pontos tájékoztatást kaphatnak a 
nem biztonságos termékekről. 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 
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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 
irányelvet18.

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 
irányelvet18.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók magánélethez való jogának védelme érdekében biztosítani kell, hogy a termék 
nyomon követhetősége csak a gyártó azonosítását tegye lehetővé, és csak abban az esetben, 
ha visszahívásra lenne szükség.

Módosítás 32
Jürgen Creutzmann

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 

(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, vagy a gyártó és 
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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 
irányelvet18.

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 
irányelvet18.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 8. és 10. cikkhez)

Indokolás

Ha nem uniós gyártó nevének és címének szerepelnie kell az importált terméken, az importőr 
versenytársai és a terméket megvásárló vállalkozások is megismerhetik ezt az információt, 
aminek következtében a későbbiekben megkerülhetik az importőrt és közvetlenül a nem uniós 
gyártótól szerezhetik be a terméket. Ez eltántoríthatja a kkv-kat az importtevékenységektől, és 
jelentős versenytorzulást okozhat. Azt javasoljuk tehát, hogy ez az információ a műszaki 
dokumentációban legyen feltüntetve.

Módosítás 33
Eija-Riitta Korhola

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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. cikk (származási ország) törléséhez fűzött módosítást.

Módosítás 34
Jürgen Creutzmann

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 

törölve
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hatóságaival.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a 7. cikkhez)

Indokolás

A fogyasztási cikkek származásának feltüntetésére irányuló előírással nem foglalkoztak a 
hatásvizsgálat során, és az új jogalkotási keretben sem szerepel. Nem fokozná sem a 
fogyasztók biztonságát, sem a termék nyomonkövethetőségét, mivel ezeket a harmonizációs 
szabályozás egyéb eszközei és a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelet 
biztosítják. Félrevezető is lenne az összetett globális ellátási láncokból származó termékek 
fogyasztói számára. Végrehajtása pedig költséges lenne a gazdasági szereplők és a hatóságok 
számára egyaránt.

Módosítás 35
Markus Pieper, Herbert Reul

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.

törölve

Or. de
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Indokolás

A származási országo nyomonkövethetőség céljából történő feltüntetése szükségtelen és túlzó 
előírás, amely nem jár előnyökkel a fogyasztók számára, hiszen a gyártó nevét és címét 
minden esetben fel kell tüntetni.

Módosítás 36
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az e rendeletben foglaltakat elősegítő 
európai szabványok igénylésével, illetve az 
azokkal szembeni hivatalos kifogásokkal 
kapcsolatos eljárásokat ebben a 
rendeletben kell meghatározni, és össze 
kell hangolni az 1025/2012/EU rendelettel.
Az európai szabványokkal kapcsolatos 
kérdések általános összhangjának 
biztosítása céljából az európai szabványok 
iránti felkéréseket vagy az európai 
szabványokkal szembeni kifogásokat – a 
fogyasztási cikkek biztonságosságával 
foglalkozó tagállami szakértőkkel folytatott 
megfelelő konzultációkat követően – az 
ezzel a rendelettel létrehozott bizottság elé 
kell terjeszteni.

(24) Az e rendeletben foglaltakat elősegítő 
európai szabványok igénylésével, illetve az 
azokkal szembeni hivatalos kifogásokkal 
kapcsolatos eljárásokat ebben a 
rendeletben kell meghatározni, és össze 
kell hangolni az 1025/2012/EU rendelettel.
Az európai szabványokkal kapcsolatos 
kérdések általános összhangjának 
biztosítása céljából az európai szabványok 
iránti felkéréseket vagy az európai 
szabványokkal szembeni kifogásokat – a 
fogyasztási cikkek biztonságosságával 
foglalkozó tagállami szakértőkkel és 
érintett felekkel folytatott megfelelő 
konzultációkat követően – az ezzel a 
rendelettel létrehozott bizottság elé kell 
terjeszteni.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a 16. cikk (1) bekezdéséhez)

Indokolás

A Bizottságnak megfelelő módon figyelembe kell vennie az érintett szereplők véleményét az új 
európai biztonsági normák meghatározásakor annak biztosítása érdekében, hogy a normák 
reálisak, arányosak és hatékonyak legyenek.

Módosítás 37
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni a veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos, a piacfelügyeleti hatóságok 
tájékoztatásának kötelezettsége alóli 
mentesség tekintetében, az adathordozó-
típus és annak a terméken való, a 
nyomonkövetési rendszer céljaira történő 
elhelyezése tekintetében, az európai
szabványügyi szervezeteknek címzett 
szabványosítási felkérések tekintetében, 
valamint az európai szabványokkal 
szembeni hivatalos kifogásokkal 
kapcsolatos döntések tekintetében. Ezeket 
a hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek20 megfelelően kell gyakorolni.

(27) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni a veszélyt jelentő termékekkel 
kapcsolatos, a piacfelügyeleti hatóságok 
tájékoztatásának kötelezettsége alóli 
mentesség tekintetében, az adathordozó-
típus és annak a terméken való, a 
nyomonkövetési rendszer céljaira történő 
elhelyezése tekintetében, és az európai 
szabványokkal szembeni hivatalos 
kifogásokkal kapcsolatos döntések 
tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek20

megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a 16. cikk (1) bekezdéséhez)

Indokolás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó, 4. cikken alapuló új európai biztonsági normák úgy 
egészítik ki az alap-jogiaktust, hogy az EUMSZ 290. cikke értelmében nem alapvető 
rendelkezéseket adnak hozzá. Tekintettel a 4. cikk igen általános megfogalmazására, 
biztosítani kell a lehetőséget az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy visszavonják 
vagy kifogásolják a Bizottság által javasolt új normákat. Célszerű tehát felhatalmazáson 
alapuló aktusok révén elfogadni a megbízást.

Módosítás 38
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között valószínűleg fogyasztók fogják 
használni, még ha nem is fogyasztóknak 
szánták őket;

b) ésszerű megítélés alapján 
előreláthatónak tekinthető körülmények 
között valószínűleg fogyasztók fogják 
használni, még ha forgalomba 
hozatalukkor nem is fogyasztóknak 
szánták őket;

Or. de

Indokolás

Ez különösen a német fordításra vonatkozik, amelyet át kell fogalmazni annak egyértelművé 
tétele érdekében, hogy a javaslat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja pusztán azt célozza, hogy 
a rendelet azon termékekre is vonatkozzon, amelyeket az ésszerűen előrelátható feltételek 
mellett valószínűleg a fogyasztók is használnak majd. A jogszabály célja tehát nem az, hogy a 
fogyasztók általi nem megfelelő használatról rendelkezzen.

Módosítás 39
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fogyasztók valamely nekik nyújtott
szolgáltatás keretében ki vannak téve e 
termékeknek.

c) fogyasztók számára biztosítják valamely 
szolgáltatás nyújtásakor, függetlenül attól, 
hogy a terméket maga a fogyasztó 
használja-e.

Or. en

Indokolás

A „kitéve” kifejezés nem egyértelmű ebben a szövegkörnyezetben.

Módosítás 40
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet nem vonatkozik a 
felhasználás előtt megjavítandó vagy 
újrafeldolgozandó termékekre, amennyiben 
azokat ilyen termékként forgalmazzák.

(2) E rendelet nem vonatkozik a 
felhasználás előtt megjavítandó vagy 
újrafeldolgozandó termékekre, amennyiben 
azokat ilyen termékként forgalmazzák. Ez 
a rendeletet nem alkalmazandó 
magánszemélyek közötti ügyletekre.

Or. en

Indokolás

A magánszemélyek közötti ügyleteket, például a garázsvásárokat egyértelműen ki kell vonni 
az irányelv hatály alól.

Módosítás 41
Jürgen Creutzmann

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 nem vonatkozik azokra a 
termékekre, amelyek az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy azok 
nyomán meghatározott követelmények 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását az 5. és 6. cikkhez)

Indokolás

A rendeletnek nem szabad vonatkoznia a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó 
termékekre, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek az átfedések és redundanciák, hiszen az I. 
fejezet főbb elemeit már szabályozza harmonizációs intézkedés. A harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és az ilyen intézkedésektől független termékekre vonatkozó szabályozás 
egyértelmű elválasztása megkönnyítené a gazdasági szereplők számára a 
termékszabályozásoknak való megfelelést, illetve a piacfelügyeleti hatóságok számára a 
szabályozás végrehajtását.
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Módosítás 42
Sajjad Karim

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 nem vonatkozik azokra a 
termékekre, amelyek az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló, uniós 
harmonizációs jogszabályokban vagy azok 
nyomán meghatározott követelmények 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

A rendelet egyik fő célkitűzése az egyszerűsítés. Ez nem valósulhat meg akkor, ha az új 
javaslat megismétli a termékbiztonság kapcsán konkrétabb előírásokat tartalmazó hatályos 
harmonizációs szabályozás rendelkezéseit. A Bizottság e hozzáállása zavart okozhat azzal 
kapcsolatosan, hogy melyik jogszabály irányadó, és ezáltal növelheti a vállalkozások 
költségeit.

Módosítás 43
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 

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, 
karbantartási, képzési és felügyeleti
előírásokat is – nem jelent kockázatot, 
vagy kizárólag a termék használatával 
összeegyeztethető, elfogadhatónak tekintett 
és a személyek biztonsága és egészsége 
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védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

magas szintű védelmének megfelelő 
legkisebb kockázatot jelenti;

Or. en

Indokolás

A termék biztonságosságának értékelésekor megfelelő mértékben figyelembe kell venni a 
családtagokra, a szolgáltatókra vagy a munkaadókra háruló felelősséget, illetve felügyeleti és 
képzési kötelezettségeket.

Módosítás 44
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „forgalmazó”: az a gyártótól vagy 
importőrtől különböző természetes vagy 
jogi személy az értékesítési láncban, aki 
forgalmazza a terméket;

7. „forgalmazó:” az a gyártótól vagy 
importőrtől elkülönült, felelős természetes 
vagy jogi személy az ellátási láncban, aki 
forgalmazza a terméket, a nem üzleti 
vállalkozásként eljáró magánszemélyek 
ügyletei nem tartoznak ide;

Or. en

Módosítás 45
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők csak biztonságos 
termékeket hozhatnak forgalomba vagy 
forgalmazhatnak az uniós piacon.

A gazdasági szereplők csak biztonságos 
termékeket hozhatnak forgalomba vagy 
forgalmazhatnak az EU belső piacán.

Or. fr
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Módosítás 46
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosság vélelmezése Az általános biztonsági követelménynek 
való megfelelés vélelme

Or. en

Módosítás 47
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós harmonizációs 
jogszabályokban vagy azok nyomán 
meghatározott, az emberi egészség és 
biztonság védelmét szolgáló 
követelmények hatálya alá eső kockázatok 
tekintetében, amennyiben a termék 
megfelel e követelményeknek;

törölve

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 2. és 6. cikkhez)

Indokolás

A rendeletnek nem szabad vonatkoznia a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó 
termékekre, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek az átfedések és redundanciák, hiszen az I. 
fejezet főbb elemeit már szabályozza harmonizációs intézkedés. A harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és az ilyen intézkedésektől független termékekre vonatkozó szabályozás 
egyértelmű elválasztása megkönnyítené a gazdasági szereplők számára a 
termékszabályozásoknak való megfelelést, illetve a piacfelügyeleti hatóságok számára a 
szabályozás végrehajtását.
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Módosítás 48
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények 
hiányában az európai szabványok hatálya 
alá tartozó kockázatok tekintetében, 
amennyiben a termék megfelel az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hivatkozások szerinti vonatkozó európai 
szabványoknak vagy azok egyes részeinek 
a 16. és a 17. cikknek megfelelően;

b) az európai szabványok hatálya alá 
tartozó kockázatok tekintetében, 
amennyiben a termék megfelel az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
hivatkozások szerinti vonatkozó európai 
szabványoknak vagy azok egyes részeinek 
a 16. és a 17. cikknek megfelelően

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 2. és 6. cikkhez)

Indokolás

A rendeletnek nem szabad vonatkoznia a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó 
termékekre, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek az átfedések és redundanciák, hiszen az I. 
fejezet főbb elemeit már szabályozza harmonizációs intézkedés. A harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és az ilyen intézkedésektől független termékekre vonatkozó szabályozás 
egyértelmű elválasztása megkönnyítené a gazdasági szereplők számára a 
termékszabályozásoknak való megfelelést, illetve a piacfelügyeleti hatóságok számára a 
szabályozás végrehajtását.

Módosítás 49
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) uniós harmonizációs jogszabályokban 
vagy azok nyomán meghatározott, az a) 
pontban említett követelmények és a b) 
pontban említett európai szabványok
hiányában a termék piaci forgalmazása 

c) a b) pontban említett európai
szabványokban vagy azok nyomán 
meghatározott követelmények hiányában a 
termék piaci forgalmazása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott 



AM\1001129HU.doc 21/58 PE516.836v01-00

HU

szerinti tagállam jogszabályaiban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági 
követelmények hatálya alá tartozó 
kockázatok tekintetében, amennyiben a 
termék megfelel ezeknek a nemzeti 
követelményeknek.

egészségügyi és biztonsági követelmények 
hatálya alá tartozó kockázatok 
tekintetében, amennyiben a termék 
megfelel ezeknek a nemzeti 
követelményeknek.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 2. és 6. cikkhez)

Indokolás

A rendeletnek nem szabad vonatkoznia a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó 
termékekre, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek az átfedések és redundanciák, hiszen az I. 
fejezet főbb elemeit már szabályozza harmonizációs intézkedés. A harmonizációs intézkedések 
hatálya alá tartozó és az ilyen intézkedésektől független termékekre vonatkozó szabályozás 
egyértelmű elválasztása megkönnyítené a gazdasági szereplők számára a 
termékszabályozásoknak való megfelelést, illetve a piacfelügyeleti hatóságok számára a 
szabályozás végrehajtását.

Módosítás 50
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

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:

törölve

a) a termék jellemzői, ideértve összetételét, 
csomagolását és a rá vonatkozó 
összeszerelési, valamint – adott esetben –
telepítési és karbantartási utasítást;
b) a termék más termékekre gyakorolt 
hatása, amennyiben ésszerűen előre 
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látható, hogy más termékekkel együtt 
használják;
c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen 
egyéb megjelölés vagy tájékoztatás;
d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók;
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.
A nagyobb biztonságosság 
megvalósíthatóságának lehetősége vagy 
egyéb, kisebb kockázatot jelentő termékek 
rendelkezésre állása nem elégséges ok 
arra, hogy a termék nem biztonságosnak 
minősüljön.

Or. en

(lásd a 2001/95/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdését)

Indokolás

Fenn kell tartani a fogyasztási cikkek biztonsági követelményeinek való megfelelés 
értékelésére szolgáló jelenlegi rendszert, amely mindeddig nagyon jól működött. Az olyan új 
rendelkezéseket, amelyek összezavarhatják a gazdasági szereplőket és a végrehajtó 
hatóságokat, a jogbiztonság garantálása érdekében önkéntes alapon kell bevezetni. A 6. cikk 
első és második bekezdését ezért törölni kell, az új második bekezdést pedig feltételes módban 
kell megfogalmazni.

Módosítás 51
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
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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, 
csomagolását és a rá vonatkozó össze- és 
szétszerelési, valamint – adott esetben –
telepítési és karbantartási utasítást;

Or. en

Indokolás

A termékeknek a szétszereléskor is biztonságosnak kell lenniük.

Módosítás 52
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 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, akik az 
ésszerűen előrelátható feltételek mellett 
valószínűleg használni fogják a terméket;

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a (13) preambulumbekezdéshez és a 16. cikk (2a) 
bekezdéséhez)

Indokolás

A kiszolgáltatott fogyasztó fogalma egy sor olyan helyzetet foglal magában, amelyek nem 
illeszkednek a szokásos felelősségi feltételrendszerbe. A kiszolgáltatott fogyasztókra nézve 
fennálló kockázatokat ezért azzal összefüggésben kell értékelni, hogy a terméket az ésszerűen 
előrelátható körülmények között valószínűleg használni fogják-e ilyen fogyasztók. A 
módosítás a képviselő 16. cikk (2a)(új) bekezdésre irányuló módosításában is szerepel.

Módosítás 53
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha nem léteznek európai szabványok, 
sem a termék piaci rendelkezésre 
bocsátása szerinti tagállam 
jogszabályaiban meghatározott 
egészségügyi és biztonsági követelmények 
az 5. cikk b) és c) pontjában leírtak 
szerint, a termék általános biztonsági 
követelménynek való megfelelése 
értékelésekor különösen az alábbiakat kell 
figyelembe venni (amennyiben vannak 
ilyenek):
a) az 5. cikk b) pontjában említetteken 
kívüli vonatkozó európai szabványok 
átültetésére szolgáló önkéntes nemzeti 
szabványok;

b) a termék piaci forgalmazása szerinti 
tagállamban meghatározott szabványok;

c) a termékbiztonság értékeléséről szóló 
iránymutatásokat megállapító bizottsági 
ajánlások;

d) az érintett ágazatban érvényes, a 
termékbiztonsági helyes gyakorlatra 
vonatkozó magatartási kódexek;

e) a tudomány és a technológia aktuális 
állása.

Or. en

(lásd a 2001/95/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdését, valamint ugyanezen képviselő 
módosításait a 6. cikk (1) és (2) bekezdéséhez, illetve a 2. és 5. cikkhez)

Indokolás

Fenn kell tartani a fogyasztási cikkek biztonsági követelményeinek való megfelelés 
értékelésére szolgáló jelenlegi rendszert, amely mindeddig nagyon jól működött. Az olyan új 
rendelkezéseket, amelyek összezavarhatják a gazdasági szereplőket és a végrehajtó 
hatóságokat, a jogbiztonság garantálása érdekében önkéntes alapon kell bevezetni. A 6. cikk 
első és második bekezdését ezért törölni kell, az új második bekezdést pedig feltételes módban 
kell megfogalmazni.
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Módosítás 54
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy 
termék biztonságosságának értékelésekor 
a következő szempontokat kell figyelembe 
venni, ha azok értelmezhetők:

törölve

a) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban;
b) az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett hivatkozások szerinti, a 16. és a 
17. cikknek megfelelő európai 
szabványoktól eltérő európai szabványok;
c) nemzetközi szabványok;
d) nemzetközi megállapodások;
e) a termékbiztonság értékeléséről szóló 
bizottsági ajánlások és iránymutatások;
f) a termék piaci forgalmazása szerinti 
tagállam nemzeti szabványai;
g) az érintett ágazatban érvényes, a 
termékbiztonsági helyes gyakorlatra 
vonatkozó magatartási kódexek;
h) a fogyasztó ésszerű elvárásai a 
biztonságosság tekintetében.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy továbbra is fennmarad a fogyasztási cikkek biztonsági 
követelményeinek való megfelelés értékelésére szolgáló jelenlegi rendszer, amely mindeddig 
nagyon jól működött. Az olyan új rendelkezéseket, amelyek összezavarhatják a gazdasági 
szereplőket és a végrehajtó hatóságokat, a jogbiztonság garantálása érdekében önkéntes 
alapon kell bevezetni. A 6. cikk első és második bekezdését ezért törölni kell, az új második 
bekezdést pedig feltételes módban kell megfogalmazni.
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Módosítás 55
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tudomány és a technológia állása az 
adott időpontban;

törölve

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 6. cikk (1), (1a)(új) és (2) bekezdéséhez)

Indokolás

Áthelyezve a lista végére. Figyelembe kell ugyan venni a tudomány és a technológia állását, 
ám nem ezt a szempontot kell elsőként vizsgálni. A tudományos fejlődés rendszerint fokozza a 
biztonságot. A kisebb kockázatot jelentő termék megjelenése ugyanakkor önmagában nem 
indokolja, hogy egy másik terméket ne tekintsünk biztonságosnak. A módosítás a képviselő 6. 
cikk (aa)(új) bekezdésre irányuló módosításában is szerepel.

Módosítás 56
Jürgen Creutzmann

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

(lásd ugyanezen képviselő 6. cikk (1a)(új) bekezdésre irányuló módosítását)

Indokolás

Ez a szempont önkényesnek tűnik és jogbizonytalanságot szül a gazdasági szereplők számára. 
hiszen nekik kellene megállapítaniuk a fogyasztó ésszerű elvárásait minden egyes termék 
vonatkozásában, és semmi sem garantálná, hogy a piacfelügyeleti hatóságok ugyanazt az 
értelmezést alkalmazzák. A módosítás a képviselő 6. cikk (aa)(új) bekezdésre irányuló 
módosításában is szerepel.
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Módosítás 57
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a tudomány és a technológia aktuális 
állása.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő 6. cikk (1a)(új) bekezdésre irányuló módosítását)

Indokolás

Áthelyezve a lista végére. Figyelembe kell ugyan venni a tudomány és a technológia állását, 
ám nem ezt a szempontot kell elsőként vizsgálni. A tudományos fejlődés rendszerint fokozza a 
biztonságot. Egy termék abban az esetben is tekinthető biztonságosnak, ha a piacon még 
biztonságosabb termékek is forgalomban vannak. A módosítás a képviselő 6. cikk (aa)(új) 
bekezdésre irányuló módosításában is szerepel.

Módosítás 58
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az elővigyázatosság elve.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elve a fogyasztóvédelem egyik pillére. E felülvizsgálat során törölték ezt 
az elvet, jóllehet szerepelt az általános termékbiztonsági irányelvben ((1) 
preambulumbekezdés, 8. cikk (2) bekezdés). Olyan eszközt ad a jogalkotó és a piacfelügyelet 
kezébe, amelynek segítségével kivonhatnak a forgalomból egy terméket, ha felmerül a 
veszélyesség gyanúja. Az elvet eddig sikeresen alkalmazták, és sikerült baleseteket megelőzni.
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Módosítás 59
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A termék biztonságosságának 
értékelésekor az (1) bekezdésben 
előírtakon túl, a termékre és használatára 
vonatkozó alábbi szempontok vehetők 
figyelembe (amennyiben vannak ilyenek):
a) a termék jellemzői, ideértve 
eredetiségét, összetételét, csomagolását és 
a rá vonatkozó összeszerelési, valamint –
adott esetben – telepítési és karbantartási 
utasítást;
b) a termék más termékekre gyakorolt 
hatása, amennyiben ésszerűen előre 
látható, hogy más termékekkel együtt 
használják;
c) a termék kiszerelése, címkézése, a rá 
vonatkozó bármely használati és 
ártalmatlanítási figyelmeztetés és utasítás, 
valamint a terméket érintő bármilyen 
egyéb megjelölés vagy tájékoztatás;
d) a termék használata során veszélynek 
kitett fogyasztói csoportok, különösen a 
kiszolgáltatott fogyasztók, akik az 
ésszerűen előrelátható feltételek mellett 
valószínűleg használni fogják a terméket;
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.
A fokozott biztonságosság 
megvalósíthatóságának lehetősége vagy 
egyéb, kisebb kockázatot jelentő termékek 
rendelkezésre állása nem elégséges ok 
arra, hogy a termék ne minősüljön 
biztonságosnak.
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Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 6. cikk (1), (1a)(új) és (2) bekezdéséhez)

Indokolás

Az olyan új rendelkezéseket, amelyek összezavarhatják a gazdasági szereplőket és a 
végrehajtó hatóságokat, a jogbiztonság garantálása érdekében önkéntes alapon kell 
bevezetni. A 6. cikk első és második bekezdését ezért törölni kell, az új második bekezdést 
pedig feltételes módban kell megfogalmazni. A javasolt szempontokon túl lehetővé kell tenni a 
termék eredetiségének figyelembe vételét, hiszen sok hamisított termék nem biztonságos.

Módosítás 60
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(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.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet21 23–25. cikkében meghatározott, 
a nem preferenciális származásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(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.
__________________
21HL L 302, 1992.10.19., 1. o.



PE516.836v01-00 30/58 AM\1001129HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A fogyasztási cikkek származásának feltüntetésére irányuló előírással nem foglalkoztak a 
hatásvizsgálat során, és az új jogalkotási keretben sem szerepel. Nem fokozná sem a 
fogyasztók biztonságát, sem a termék nyomonkövethetőségét, mivel ezeket a harmonizációs 
szabályozás egyéb eszközei és a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló rendelet 
biztosítják. Félrevezető is lenne az összetett globális ellátási láncokból származó termékek 
fogyasztói számára. Végrehajtása pedig költséges lenne a gazdasági szereplők és a hatóságok 
számára egyaránt.

Módosítás 61
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(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.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet21 23–25. cikkében meghatározott, 
a nem preferenciális származásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(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.
__________________
21HL L 302, 1992.10.19., 1. o.
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Or. en

Indokolás

A származási országot a Vámkódex határozza meg, és azt az országot jelöli meg, ahol a 
termék „utolsó lényeges feldolgozása” történt. Nem azt jelöli, hogy a termék, annak összetevő 
és alapanyagai tényleges honnak származnak. A gazdasági szereplők kötelesek megadni 
elérhetőségi adataikat, valamint feltüntetni a terméken a típus-, tétel- vagy sorozatszámot, 
hogy nyomon lehessen követni az ellátási láncot. A származási ország hozzáadása nem javítja 
a nyomonkövethetőséget.

Módosítás 62
Markus Pieper, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
A származás feltüntetése
(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.
(2) A származási országnak az (1) 
bekezdés értelmében történő 
meghatározására a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet21 23–25. cikkében meghatározott, 
a nem preferenciális származásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(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.
__________________
21HL L 302, 1992.10.19., 1. o.

Or. de
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Indokolás

A származási hely feltüntetése nem jelent előnyt a fogyasztók számára, és szükségtelen zavart 
okoz. A jelenleg hatályos szabályok garantálják a fogyasztók biztonságát. A származási hely 
terméken való feltüntetését célzó előírás szükségtelen adminisztratív terhet jelent, amely 
főként a kis és közepes méretű vállalkozásokra gyakorolna negatív hatást.

Módosítás 63
Sajjad Karim

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
feltüntethetnek a termékeken a származási 
országra utaló jelzést, illetve ha a termék 
mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, 
ez az információ megjeleníthető a 
csomagoláson vagy a terméket kísérő 
dokumentumban.

Or. en

Indokolás

Nem bizonyítható egyértelműen, hogy a származási ország összefüggésben áll a termék 
biztonságával, ezért feltüntetésének továbbra is önkéntesnek kell maradnia.

Módosítás 64
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben nem a gyártó 
forgalmazza a terméket, a gyártó neve, 
bejegyzett kereskedelmi neve vagy 
bejegyzett védjegye, valamint 
kapcsolattartási címe.

Or. en
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Indokolás

Ha nem uniós gyártó nevének és címének szerepelnie kell az importált terméken, az importőr 
versenytársai és a terméket megvásárló vállalkozások is megismerhetik ezt az információt, 
aminek következtében a későbbiekben megkerülhetik az importőrt és közvetlenül a nem uniós 
gyártótól szerezhetik be a terméket. Ez eltántoríthatja a kkv-kat az importtevékenységektől, és 
jelentős versenytorzulást okozhat. Azt javasoljuk tehát, hogy ez az információ a műszaki 
dokumentációban legyen feltüntetve.

Módosítás 65
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártó a műszaki dokumentáció 
vonatkozó részeit a termék forgalomba 
hozatala után öt évig indokolással ellátott
kérésre a piacfelügyeleti hatóságok 
rendelkezésére bocsátja, elektronikus vagy 
nyomtatott formában.

Ezt a műszaki dokumentációt nem kell a 
Közösség területén tartani, és nem kell 
állandóan rendelkezésre állnia fizikailag 
sem. A gyártónak ugyanakkor képesnek 
kell lennie arra, hogy ésszerű időn belül 
összeállítsa és rendelkezésre bocsássa azt.

Or. en

(lásd a 768/2008/EK határozat R2. cikkének (9) bekezdését és R4. cikkének (9) bekezdését, a 
2006/42/EK irányelv VII, mellékletének A(2) pontját, a 2006/95/EK irányelv alkalmazási 

irányutatásait, valamint ugyanezen képviselő 10. cikk (8) bekezdéséhez fűzött módosítását)

Indokolás

A gyártókat csak indokolással ellátott kérés esetén kell műszaki dokumentáció összeállítására 
kötelezni a harmonizációs intézkedések hatálya alá nem tartozó termékek esetében, hiszen e 
termékek általában nem jelentenek magas kockázatot. Az általános kötelezettség aránytalan 
adminisztratív terhet jelentene. A szöveg a gépekről szóló irányelvből merít ihletet. A javasolt 
tízéves időszak egyértelműen meghaladja a legtöbb fogyasztási cikk életciklusát, ezért le kell 
rövidíteni.
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Módosítás 66
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártó a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzi és indokolással ellátott kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátja.

Or. en

Módosítás 67
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
megőrzik és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(5) A gyártó a műszaki dokumentációt a 
termék forgalomba hozatala után tizenöt
évig megőrzi és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja.

Or. ro

Módosítás 68
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártó a terméken, vagy ha ez nem 
lehetséges, a termék csomagolásán, illetve
a termék kísérő dokumentációján feltünteti 
nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy 
bejegyzett védjegyét, valamint 

(7) Amennyiben a terméket a gyártó hozza 
forgalomba, a terméken, vagy ha ez nem 
lehetséges, a termék csomagolásán, a 
termék kísérő dokumentációján, illetve a 
terméken, a csomagoláson vagy a kísérő 
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kapcsolattartási címét. A megadott címnek 
a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

dokumentációban szereplő honlapon
feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi 
nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. A megadott címnek 
a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét 
kell jeleznie.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a 10. cikk (3) bekezdéséhez)

Indokolás

Különösen kis termékek (például zoknik), valamint külön egyedi cikkekként forgalmazható 
termékek (golflabdák) esetében a javasolt megoldás jelentős többletköltséget eredményezne, 
hiszen a tájékoztatést külön dokumentum formájában kellene megadni. Költséghatékonyabb és 
környezetbarátabb megoldás lenne megadni egy olyan honlapot, ahol további információk 
találhatók meg.

Módosítás 69
Eija-Riitta Korhola

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 gyártó gondoskodik arról, hogy
termékeihez 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 
biztonsági tájékoztató lehetővé teszi, hogy 
a fogyasztók értékelni tudják egy termék 
rendes vagy ésszerűen előre látható 
használati időtartama alatt a termékkel 
járó veszélyeket, amennyiben a szóban 
forgó veszélyek megfelelő figyelmeztetés 
nélkül azonnal nem nyilvánvalók;

Or. en
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Módosítás 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 gyártó gondoskodik arról, hogy 
termékeihez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven írt használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek.

Or. ro

Módosítás 71
Jürgen Creutzmann

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 gyártó gondoskodik arról, hogy 
termékeihez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven vagy vizuális 
formában megfogalmazott 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.

Or. en
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Indokolás

A valamennyi uniós nyelvre való fordítás bizonyos esetekben hatékonyan helyettesíthető 
rajzok és piktogramok formájában megfogalmazott utasításokkal. Ezek az innovatív 
megoldások megfelelő és vonzó alternatívát jelentenek az egyes termékek használati 
utasításában használt műszaki szakkifejezésekkel szemben.

Módosítás 72
Jürgen Creutzmann

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 
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.

(9) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve oka van feltételezni, hogy az általa
forgalomba hozott termék nem biztonságos 
vagy más ok miatt nem felel meg ennek a 
rendeletnek, azonnal meghozza a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve a forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására, attól függően, hogy melyik 
a megfelelő megoldás. Továbbá ha a 
termék nem biztonságos, a gyártó erről 
haladéktalanul értesíti azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazza a 
terméket, és részletesen tájékoztatja azokat
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 10. cikk (7) bekezdéséhez és a 11. cikk (5) 
bekezdéséhez)

Indokolás

Az „adott esetben” kifejezés jogbizonytalanságot szül, mivel a kiigazító intézkedések 
alkalmazásának további feltételeként értelmezhető.
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Módosítás 73
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely piacfelügyeleti hatóság 
kérésére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információ 
és dokumentáció átadása a szóban forgó 
hatóságnak;

a) valamely piacfelügyeleti hatóság
indokolással ellátott kérésére a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információ és dokumentáció átadása 
a szóban forgó hatóságnak;

Or. en

Módosítás 74
Jürgen Creutzmann

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 termék forgalomba hozatala előtt az 
importőr gondoskodik arról, hogy a termék 
megfelel a 4. cikkben előírt általános 
biztonsági követelménynek, továbbá hogy 
a gyártó eleget tesz a 8. cikk (4) és (6) 
bekezdésében foglalt követelményeknek.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 8. cikk (4) bekezdésének c) pontjához és a 8. cikk (7) 
bekezdéséhez)

Indokolás

Ha nem uniós gyártó nevének és címének szerepelnie kell az importált terméken, az importőr 
versenytársai és a terméket megvásárló vállalkozások is megismerhetik ezt az információt, 
aminek következtében a későbbiekben megkerülhetik az importőrt és közvetlenül a nem uniós 
gyártótól szerezhetik be a terméket. Ez eltántoríthatja a kkv-kat az importtevékenységektől, és 
jelentős versenytorzulást okozhat. Azt javasoljuk tehát, hogy ez az információ a műszaki 
dokumentációban legyen feltüntetve.
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Módosítás 75
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőr a terméken, vagy ha ez 
nem lehetséges, a termék csomagolásán
vagy a termék kísérő dokumentációján 
feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi 
nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Gondoskodik arról, 
hogy más további címke ne takarja el a 
gyártó által biztosított címkén feltüntetett 
információk egyetlen részét sem.

(3) Az importőr a terméken, vagy ha ez 
nem lehetséges, a termék csomagolásán, a 
termék kísérő dokumentációján, illetve a 
terméken, a csomagoláson vagy a kísérő 
dokumentációban szereplő honlapon
feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi 
nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint 
kapcsolattartási címét. Gondoskodik arról, 
hogy más további címke ne takarja el a 
gyártó által biztosított címkén feltüntetett 
információk egyetlen részét sem.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a 8. cikk (7) bekezdéséhez)

Indokolás

Különösen kis termékek (például zoknik), valamint külön egyedi cikkekként forgalmazható 
termékek (golflabdák) esetében a javasolt megoldás jelentős többletköltséget eredményezne, 
hiszen a tájékoztatést külön dokumentum formájában kellene megadni. Költséghatékonyabb és 
környezetbarátabb megoldás lenne megadni egy olyan honlapot, ahol további információk 
találhatók meg.

Módosítás 76
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

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 

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

mellékeljenek.

Or. ro

Módosítás 77
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

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 importőr gondoskodik arról, hogy a 
termékhez a piaci forgalmazás szerinti 
tagállam által meghatározott, a fogyasztók 
által könnyen érthető nyelven vagy vizuális 
formában megfogalmazott 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.

Or. en

Indokolás

A valamennyi uniós nyelvre való fordítás bizonyos esetekben hatékonyan helyettesíthető 
rajzok és piktogramok formájában megfogalmazott utasításokkal. Ezek az innovatív 
megoldások megfelelő és vonzó alternatívát jelentenek az egyes termékek használati 
utasításában használt műszaki szakkifejezésekkel szemben.

Módosítás 78
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés
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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) Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, 
illetve oka van feltételezni, hogy az általa
forgalomba hozott termék nem biztonságos 
vagy más ok miatt nem felel meg ennek a 
rendeletnek, azonnal meghozza a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve a forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására, attól függően, hogy melyik 
a megfelelő megoldás. Továbbá ha a 
termék nem biztonságos, az importőr erről 
haladéktalanul értesíti azoknak a 
tagállamoknak a piacfelügyeleti hatóságait, 
amelyeknek a piacán forgalmazza a 
terméket, és részletesen tájékoztatja azokat
különösen az egészségi és biztonsági 
veszélyről, illetve a meghozott kiigazító 
intézkedésekről.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 8. cikk (9) bekezdéséhez és a 11. cikk (5) 
bekezdéséhez)

Indokolás

Az „adott esetben” kifejezés jogbizonytalanságot szül, mivel a kiigazító intézkedések 
alkalmazásának további feltételeként értelmezhető.

Módosítás 79
Jürgen Creutzmann

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 importőr biztosítja, hogy a műszaki
dokumentáció vonatkozó részei a termék 
forgalomba hozatala után öt évig
indokolással ellátott kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére
bocsáthatók legyenek, elektronikus vagy 
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nyomtatott formában.

Or. en

(lásd a 768/2008/EK határozat R4. cikkének (8) bekezdését és ugyanezen képviselő 8. 
cikk (5) bekezdéséhez fűzött módosítását)

Indokolás

A 768/2008/EK határozat szerint az importőrök „…-ig [egy a termék élettartamával és a vele 
járó kockázatokkal arányosan meghatározandó időszakig] (...) biztosítják, hogy a műszaki 
dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen”. A javasolt tízéves 
időszak egyértelműen meghaladja a legtöbb fogyasztási cikk életciklusát, ezért le kell 
rövidíteni. A kérésben fel kell tüntetni a szóban forgó termékhez kapcsolódóan azonosított 
kockázatokat.

Módosítás 80
Silvia-Adriana Ţicău

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 importőr a műszaki dokumentációt 
a termék forgalomba hozatala után tizenöt
évig megőrzi és kérésre a piacfelügyeleti 
hatóságok rendelkezésére bocsátja.

Or. ro

Módosítás 81
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és az 
importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 

(2) A termék forgalmazása előtt a
forgalmazó ellenőrzi, hogy a terméken fel 
van-e tüntetve a 8. cikk (6) és (7)
bekezdésében és a 10. cikk (3) 
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bekezdésében értelemszerűen előírt
követelményeket.

bekezdésében előírt jelölés, valamint hogy 
mellékelték-e hozzá a 8. cikk (8) 
bekezdésében és a 10. cikk (4) 
bekezdésében előírt tájékoztatót, attól 
függően, hogy ezek közül melyik 
vonatkozik a termékre.

Or. en

Indokolás

A szöveg a módosítás következtében nem értelmezhető úgy, hogy a forgalmazó köteles lenne 
(például a termék tesztelése révén) értékelni a gyártó/importőr által nyújtott tájékoztatás 
helyességét. A forgalmazók csak annak ellenőrzéséért felelősek, hogy a rendelet által előírt 
valamennyi információ meg van-e adva.

Módosítás 82
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a
forgalmazók ellenőrzik, hogy a gyártó és az 
importőr betartotta-e a 8. cikk (6), (7) és
(8) bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében értelemszerűen előírt
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a
forgalmazó ellenőrzi, hogy a termék 
tartalmazza-e a 8. cikk (6), (7) és (8) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) és (4) 
bekezdésében a gyártók és az importőrök 
számára előírt tájékoztatót, attól függően, 
hogy ezek közül melyik vonatkozik a 
termékre.

Or. en

Indokolás

A módosítás következtében egyértelmű, hogy a forgalmazóknak nem kell értékelniük a 
gyártó/importőr által megadott információk pontosságát. A forgalmazók (különösen a kkv-k) 
nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel az ilyen műszaki értékelésekhez. A forgalmazóknak 
csak azt kell ellenőrizniük, hogy minden előírt információ meg van-e adva. ily módon a 
forgalmazók, különösen a kkv-k, hatékonyabban és jogi szempontból biztosabban 
alkalmazhatják a rendeletet.
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Módosítás 83
Jürgen Creutzmann

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) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezi, hogy az általa
forgalmazott termék nem felel meg a 8. 
cikk (6), (7) és (8) bekezdése és a 10. cikk
(3) és (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó előírásainak, gondoskodik
arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
illetve a forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására, attól függően, hogy melyik 
a megfelelő megoldás. Továbbá ha a 
termék nem biztonságos, a forgalmazó
erről haladéktalanul értesíti értelemszerűen 
a gyártót vagy az importőrt, továbbá 
azoknak a tagállamoknak a piacfelügyeleti 
hatóságait, amelyeknek a piacán
forgalmazza a terméket, és részletesen
tájékoztatja azokat különösen az egészségi 
és biztonsági veszélyről, illetve a 
meghozott kiigazító intézkedésekről.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosításait a 8. cikk (9) bekezdéséhez és a 10. cikk (7) 
bekezdéséhez)

Indokolás

Az „adott esetben” kifejezés jogbizonytalanságot szül, mivel a kiigazító intézkedések 
alkalmazásának további feltételeként értelmezhető.

Módosítás 84
Silvia-Adriana Ţicău

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

(5a) A forgalmazó csak olyan terméket 
forgalmazhat, amelyhez mellékeltek egy, a 
forgalmazás helye szerinti tagállam 
valamennyi hivatalos nyelvén 
megfogalmazott biztonsági utasítást és 
tájékoztatót, az érintett tagállam által 
rögzített feltételeknek megfelelően.

Or. ro

Módosítás 85
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Módosítás 86
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a veszély teljes 
körűen ellenőrzés alatt áll, így a termék 
már nem veszélyeztetheti személyek 
egészségét és biztonságát;

b) a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó 
bizonyítani tudja, hogy a kockázat 
ténylegesen ellenőrzés alatt áll, és így
megelőzhetők a személyek egészségét és 
biztonságát veszélyeztető tényezők;

Or. en
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Indokolás

A kockázatok teljes körű ellenőrzése a gyakorlatban megvalósíthatatlan. A szöveget ezért úgy 
kell kiigazítani, hogy jogbiztonságot teremtsen a gazdasági szereplők számára.

Módosítás 87
Jürgen Creutzmann

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 
hatóságok vagy a nyilvánosság számára.

törölve

Or. en

Indokolás

Egyrészt elképzelhető, hogy a kockázat oka nem ismert. Másrészt, ha a kockázat oka ismert, a 
gazdasági szereplők nehezen ítélhetik meg közérdekűségét. Ilyen kötelező feltétel előírása 
jogbizonytalanságot eredményezne.

Módosítás 88
Jürgen Creutzmann

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 nem 
kötelező feltüntetni a 8. cikk (7) 
bekezdésében és a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett információkat.
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Or. en

Indokolás

Összehangolás a 8. cikk (7) bekezdésével és a 10. cikk (3) bekezdésével, amelyek szerint az 
előírt információ a csomagoláson vagy kísérő dokumentumon is feltüntethető, ha magán a 
terméken nincs erre lehetőség.

Módosítás 89
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
rendelet 8., 10. 11. és 14. cikke szerinti 
azon előírások meghatározása céljából, 
amelyek alól a használt termékek 
forgalmazói az alacsony kockázati szint és 
az ilyen, kisebb méretű szereplők 
gazdasági tevékenységére rótt túlzott teher 
miatt mentesíthetők.

Or. en

Indokolás

A használt cikkeket forgalmazó kisméretű üzleteket mentesíteni kell a forgalmazók számára 
előírt bizonyos kötelezettségek alól, mivel ezek túlságosan nehéz terhet jelentenének 
számukra, és egyes előírásoknak egyáltalán nem is tudnának megfelelni. A Bizottságnak 
értékelnie kell, hogy mely kritériumok (üzleti forgalom, méret, tevékenységi kör, terméktípus) 
alapján lehet mentességet biztosítani, és erről felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
rendelkeznie.

Módosítás 90
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 10
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követő 10 évig kell képesnek 
lenniük bemutatni az első bekezdésben 
említett információkat.

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 5 évig, 
illetve a termék általuk történő kiszállítását 
követő 5 évig kell képesnek lenniük 
bemutatni az első bekezdésben említett 
információkat.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a rendelet hatálya alá tartozó termékek széles spektrumára és viszonylag alacsony 
kockázati szintjére, túlzott adminisztratív terhet jelentene kötelezően előírni, hogy valamennyi 
fogyasztási cikk értékesítési láncáról 10 évig meg kell őrizni az információkat. A kkv-k 
számára szinte lehetetlen megfelelni egy ilyen előírásnak, és ha meg is próbálnák, az aláásná 
versenyképességüket a nagyobb vállalkozásokkal szemben.

Módosítás 91
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 10
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követő 10 évig kell képesnek 
lenniük bemutatni az első bekezdésben 
említett információkat.

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követő 15
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követő 15 évig kell képesnek 
lenniük bemutatni az első bekezdésben 
említett információkat.

Or. ro

Módosítás 92
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék
részükre történő kiszállítását követő 10 
évig, illetve a termék általuk történő
kiszállítását követő 10 évig kell képesnek 
lenniük bemutatni az első bekezdésben 
említett információkat.

(2) A gazdasági szereplőknek képesnek 
kell lenniük arra, hogy a termék
szállításától számítva a termék
életciklusához képest ésszerű időszakon 
belül bemutassák az első bekezdésben 
említett információkat

Or. en

Módosítás 93
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a gazdasági szereplő 
közli az első bekezdésben említett 
információt, a piacfelügyeleti hatóságok 
bizalmasan kezelik azt.

Or. en

Indokolás

Sok forgalmazó és nagykereskedő üzleti titoknak tekinti, hogy honnan szerzik be áruikat, és 
kiknek szállítanak. Védeni kell tehát beszállítóik identitását. A gazdasági szereplők által 
nyújtott információkat tehát csak a piacfelügyeleti hatóságok használhatják fel, és ki kell zárni 
a kereskedelmi szempontból érzékeny információk közzétételét vagy versenytársak általi 
megismerését.

Módosítás 94
Sajjad Karim

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve



PE516.836v01-00 50/58 AM\1001129HU.doc

HU

A termékek nyomon követhetősége
(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 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.
(2) A nyomonkövetési rendszernek 
biztosítania kell az adatok elektronikus 
úton történő gyűjtését és tárolását, és 
ezáltal lehetővé kell tennie a termék és az 
értékesítési láncban részt vevő gazdasági 
szereplők azonosítását, továbbá 
biztosítania kell az adatokhoz való 
hozzáférést egy megfelelő adathordozónak 
a terméken, annak csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján való 
elhelyezésével.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak vonatkozásában:
a) mindazon termékek, termékkategóriák 
és -csoportok meghatározása, amelyek 
nagy valószínűséggel az (1) bekezdésben 
leírt módon súlyosan veszélyeztethetik a 
személyek egészségét és biztonságát;
b) mindazon adatok meghatározása, 
amelyeket a gazdasági szereplőknek össze 
kell gyűjteniük és tárolniuk kell a (2) 
bekezdésben említett nyomonkövetési 
rendszer segítségével.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (2) bekezdésben 
említett adathordozó típusát és annak 
elhelyezését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 19. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.



AM\1001129HU.doc 51/58 PE516.836v01-00

HU

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett 
intézkedések elfogadásakor a Bizottság 
figyelembe veszi a következőket:
a) az intézkedések költséghatékonysága, 
beleértve a vállalkozásokra és különösen a 
kis- és középvállalkozásokra gyakorolt 
hatásaikat;
b) a nemzetközi szinten használt 
nyomonkövetési rendszerekkel való 
kompatibilitás.

Or. en

Indokolás

Nem bizonyítható, hogy e rendelkezés hozzáadott értéket képvisel majd vagy előnyt jelent 
majd a fogyasztók, a piacfelügyeleti hatóságok vagy a gazdasági szereplők számára. A 
rendelkezkések olyan költségeket jelentenek majd az üzleti vállalkozásokat számára, 
amelyeket nem mértek fel, és amelyeket bizonyára áthárítanak majd a fogyasztókra. Az sem 
bizonyítható, hogy léteznek olyan, harmonizált szabályozás alá nem tartozó termékek, 
amelyek esetében a kockázat szintje indokolná ezt a megközelítést. A rendelkezés ezért 
aránytalan.

Módosítás 95
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek nyomon követhetősége A feltételezhetően komoly veszélyt jelentő
termékek nyomon követhetősége

Or. en

Indokolás

A nyomonkövethetőségi rendszer célja csak bizonyos, jelentős kockázatot jelentő termékek és 
termékcsoportok lefedése.

Módosítás 96
Jürgen Creutzmann
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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 
nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

(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, adott esetben az érintett 
szereplőkkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság előírhatja a terméket 
forgalomba hozó és forgalmazó gazdasági 
szereplőknek, hogy nyomonkövetési 
rendszert hozzanak létre, illetve ilyet 
használjanak.

Or. en

Indokolás

Az új nyomonkövethetőségi előírások előterjesztését megelőzően a Bizottságnak konzultálnia 
kellene az érintett szereplőkkel, például az üzleti és fogyasztói szervezetekkel, hogy 
támaszkodhasson szakértelmükre, és figyelembe vehesse az előírások gyakorlati 
következményeit.

Módosítás 97
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) 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 a gyártó 
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nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, 
illetve ilyet használjanak.

azonosítását lehetővé tevő nyomonkövetési 
rendszert hozzanak létre, illetve ilyet 
használjanak.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók magánélethez való jogának védelme érdekében biztosítani kell, hogy a termék 
nyomon követhetősége csak a gyártó azonosítását tegye lehetővé, és csak abban az esetben, 
ha visszahívásra lenne szükség.

Módosítás 98
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyomonkövetési rendszernek 
biztosítania kell az adatok elektronikus 
úton történő gyűjtését és tárolását, és 
ezáltal lehetővé kell tennie a termék és az 
értékesítési láncban részt vevő gazdasági 
szereplők azonosítását, továbbá 
biztosítania kell az adatokhoz való 
hozzáférést egy megfelelő adathordozónak
a terméken, annak csomagolásán vagy 
kísérő dokumentációján való 
elhelyezésével.

(2) A nyomonkövetési rendszernek 
biztosítania kell az adatok elektronikus 
úton történő gyűjtését és tárolását, és 
ezáltal lehetővé kell tennie a termékek és 
az értékesítési láncban részt vevő 
gazdasági szereplők azonosítását, továbbá 
biztosítania kell az adatokhoz való 
hozzáférést egy megfelelő eszköznek a 
terméken, annak csomagolásán vagy kísérő 
dokumentációján való elhelyezésével.

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvenciás azonosításon vagy a terméken elhelyezett adathordozón kívül más 
módszerek is léteznek a biztonságossággal kapcsolatos adatok rendelkezésre bocsátása 
céljából. Más, megfizethetőbb alternatíva például az egyedi termékkód, amely 
összekapcsolható a gazdasági szereplő által üzemeltetett honlapon szereplő információkkal. 
Az irányelvnek nem szabadna előírnia a műszaki megoldást, hanem lehetővé kellene tennie, 
hogy a gazdasági szereplők döntsék el, milyen eszköz alkalmazásával tesznek eleget a 
biztonsági előírásoknak.
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Módosítás 99
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mindazon adatok meghatározása, 
amelyeket a gazdasági szereplőknek össze 
kell gyűjteniük és tárolniuk kell a (2) 
bekezdésben említett nyomonkövetési 
rendszer segítségével.

b) mindazon adatok meghatározása, 
amelyeket a gazdasági szereplőknek össze 
kell gyűjteniük és tárolniuk kell a (2) 
bekezdésben említett nyomonkövetési 
rendszer segítségével, és amelyek 
szükségesek a termék biztonságosságának 
garantálásához.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók magánélethez való jogának védelme érdekében biztosítani kell, hogy 
adatgyűjtésre és -tárolásra csak a termékbiztonság garantálásához szükséges mértékben kerül 
sor.

Módosítás 100
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet ara, hogy 
készítsen vagy azonosítson egy olyan 
szabványt, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az adott szabványnak 
vagy annak egyes részeinek megfelelő 
termékek teljesítik a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelményt. A 
Bizottság meghatározza a kért európai 
szabványra vonatkozó tartalmi 
követelményeket, és határidőt állapít meg 
annak elfogadására.

A Bizottság felkérhet egy vagy több 
európai szabványügyi szervezetet ara, hogy 
készítsen vagy azonosítson egy olyan 
szabványt, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az adott szabványnak 
vagy annak egyes részeinek megfelelő 
termékek teljesítik a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelményt. A 
Bizottság – adott esetben az érintett 
szereplők véleményének figyelembe 
vételével – meghatározza a kért európai 
szabványra vonatkozó tartalmi 
követelményeket, és határidőt állapít meg 
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annak elfogadására.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a (24) preambulumbekezdéshez)

Indokolás

A Bizottságnak megfelelő módon figyelembe kell vennie az érintett szereplők véleményét az új 
európai biztonsági normák meghatározásakor annak biztosítása érdekében, hogy a normák 
reálisak, arányosak és hatékonyak legyenek.

Módosítás 101
Jürgen Creutzmann

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 aktusokat a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
felkérést a 20. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén
fogadja el.

Or. en

(lásd ugyanezen képviselő módosítását a (27) preambulumbekezdéshez)

Indokolás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó, 4. cikken alapuló új európai biztonsági normák úgy 
egészítik ki az alap-jogiaktust, hogy az EUMSZ 290. cikke értelmében nem alapvető 
rendelkezéseket adnak hozzá. Tekintettel a 4. cikk igen általános megfogalmazására, 
biztosítani kell a lehetőséget az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy visszavonják 
vagy kifogásolják a Bizottság által javasolt új normákat. Célszerű tehát felhatalmazáson 
alapuló aktusok révén elfogadni a megbízást.

Módosítás 102
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Szankciók
(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.
(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.

Or. en

(lásd a 2013/0048(COD) rendelet 31. cikkét)

Indokolás

A termékbiztonsági szabályok megsértéséért kiszabható szankcióknak valamennyi termék 
(harmonizált és nem harmonizált, fogyasztóknak és a professzionális felhasználóknak szánt) 
esetében azonosnak kell lenniük, és ki kell terjedniük valamennyi előírás, például a 
környezetvédelmi előírások megsértésére is. A szankciókkal kapcsolatos szabályokat tehát 
kizárólag a piacfelügyeleti rendeletben kell rögzíteni.

Módosítás 103
Sajjad Karim
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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.

törölve

Or. en

Indokolás

A szankciók arányosságát már biztosítja az a mondat, amely kimondja, hogy „az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük”.

Módosítás 104
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [beillesztendő dátum: a 
rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 13. cikk (3) bekezdésében és a 15. 
cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság [beillesztendő dátum: a 
rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től
ötéves időszakra szóló felhatalmazást kap a 
13. cikk (3) bekezdésében és a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves 
időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben 
az Európai Parlament vagy a Tanács nem
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. ro
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