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MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendeletnek és az ágazatspecifikus 
uniós harmonizációs jogszabályoknak a 
gazdasági szereplők konkrét 
kötelezettségei tekintetében történő 
összehangolása érdekében a gyártókra, a 
meghatalmazott képviselőkre, az 
importőrökre és a forgalmazókra 
vonatkozó rendelkezéseknek a termékek 
forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat referenciarendelkezésein kell 
alapulnia.

(9) E rendeletnek és az ágazatspecifikus 
uniós harmonizációs jogszabályoknak a 
gazdasági szereplők konkrét 
kötelezettségei tekintetében történő 
összehangolása érdekében a gyártókra, a 
meghatalmazott képviselőkre, az 
importőrökre és a forgalmazókra 
vonatkozó rendelkezéseknek a termékek 
forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat referenciarendelkezésein kell 
alapulnia. Mindazonáltal a harmonizált 
jogszabály nem róhat szükségtelen 
adminisztratív terheket a vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 2

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 
elektronikus értékesítés – is a hatálya alá 
tartozik.

Or. en
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Módosítás 3

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.

Or. en

Indokolás

A termék összetétele (alkatrészek vagy alkotóelemek anyaga, nyersanyag) alapvető szempont 
a termék biztonságosságának értékelésekor.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) E rendeletnek figyelembe kell 
vennie az ún. gyermekek számára vonzó 
termékeket, melyek megjelenése bármely 
szempontból hasonlít a gyermekek 
számára általánosan vonzónak elismert, 
illetve gyermekek általi felhasználásra 
szánt másik tárgyhoz. Egy termék 
biztonságának értékelésekor különösen 
figyelembe kell venni a gyermekek 
számára vonzó termékek fogalmát.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Annak elősegítése érdekében, hogy 
biztonságos termékek kerüljenek 
forgalomba, a gazdasági szereplők –
különösen a kkv-k – oly módon is eleget 
tehetnek e rendelet szerinti 
kötelezettségeiknek, hogy konzorciumokat 
hoznak létre egyrészt a termékbiztonsági 
előírások hatékony és magas színvonalú 
betartásának garantálása, másrészt az 
egyes vállalkozásokra háruló költségek és 
adminisztratív terhek csökkentése 
céljából.

Or. it

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A származás jelzésének 
zökkenőmentes bevezetése és a 
nyomonkövethetőség javítása érdekében a 
Bizottságnak fel kell mérnie, hogyan 
kellene előmozdítani egyes speciális 
nyomonkövetési és termékhitelesítési 
technológiák alkalmazását. Az értékelt 
technológiáknak biztosítaniuk kell többek 
között a fogyasztási cikkek 
biztonságosságát, javítaniuk kell a 
nyomonkövetési mechanizmusokat, és 
nem jelenthetnek felesleges adminisztratív 
terhet a gazdasági szereplők számára, e 
technológiák költségeinek a fogyasztókra 
való áthárítását megelőzendő.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) A már bevezetett, jelenlegi 
nyomonkövetési rendszereket és 
azonosítási eljárásokat hatékonyan végre 
kell hajtani és tökéletesíteni kell. Ezzel 
kapcsolatban a jobb teljesítmény és a 
gazdasági szereplők terhei csökkentésének 
biztosítása érdekében szükség van a 
meglévő technológiák alkalmazásának 
felmérésére és értékelésére. E rendelet 
egyik célkitűzése, hogy folyamatosan 
javítsa a gazdasági szereplők és termékek 
kapcsán alkalmazott nyomonkövetési 
rendszereket.

Or. en

Módosítás 8

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 

(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. A modern 
anyagbeszerzési és -feldolgozási 
kereskedelmi folyamatok ezenkívül az 
összetevők származási országának 
feltüntetését is szükségessé teszik annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
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a két- vagy többoldalú termékbiztonsági 
együttműködés keretében történő 
kapcsolatfelvételt a származási országok 
hatóságaival.

biztonságos termékeket vásárolhassanak.
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. it

Indokolás

Amint az a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjából is kitűnik, egy termék biztonságosságának 
értékelésekor az egyik legfontosabb szempont a termék összetétele, vagyis az, hogy milyen 
anyagok alkotják a termék egészét vagy részeit. A termék előállításához felhasznált anyagok 
származásának egyértelmű és a valóságnak megfelelő feltüntetését előíró kötelezettség 
bevezetése emellett elősegítené az Unió tagállamaiban működő kkv-k kézműves és ipari 
kiválóságának védelmét is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Európai Unió már kötött vagy a 
közeljövőben kötni fog kétoldalú 
szerződéseket olyan országokkal, ahol a 
származás megjelölésére vonatkozó 
kötelezettség érvényesül, ezért a termékek 
származásának feltüntetésére irányuló 
kötelezettség lehetővé teszi a piac és az 
országok közötti verseny helyes és 
kiegyensúlyozott működését, ezzel 
megelőzve a kereskedelmi akadályt jelentő 
egyenlőtlen bánásmódot.

Or. it
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A termék származásának 
feltüntetése megkönnyítené a fogyasztók 
számára a szóban forgó termék 
termékláncára vonatkozó információkhoz 
való hozzáférést, ami általánosságban 
növelné a fogyasztói tudatosság szintjét. 
Különösen akkor áll fenn a fogyasztók 
megtévesztésének veszélye, amikor a 
gazdasági szereplők kötelezettségeinek 
megfelelően feltüntetik a felelős gyártó 
nevét, mivel a felelős gyártó nem 
feltétlenül azonos a gyártás helyével. 
Ezért a származás feltüntetése az egyetlen 
eszköz, amelynek segítségével a fogyasztók 
meg tudják állapítani, hogy melyik a 
gyártó ország.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A származás feltüntetése ahhoz is 
hozzájárul, hogy a fogyasztók biztonságos 
termékeket vásárolhassanak, amelyek 
megfelelnek a magas minőségi 
szabványoknak, mind a munkavállalói 
biztonság és egészségvédelem, mind a 
környezetvédelem szempontjából.

Or. en
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Módosítás 12

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 
védelmének megfelelő legkisebb 
kockázatot jelenti;

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

Or. en

Indokolás

Ha a termék élettartamának végén a fogyasztónak valamilyen teendője van a termékkel, ennek 
az eljárásnak is biztonságosnak kell lennie.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „kiszolgáltatott fogyasztók”: olyan 
személyek, akiknek nehézséget okoz a 
megfelelő fogyasztói információkhoz való 
hozzáférés vagy azok értelmezése, vagy 
szellemi, testi vagy lelki fogyatékosságuk, 
vagy életkoruk miatt nagyobb mértékben 
vannak kitéve biztonsági kockázatoknak, 
és ezért különleges védelmet igényelnek.

Or. en

(Lásd az Európai Parlamentnek a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló 
stratégiáról szóló állásfoglalásának megfogalmazását (2011/2272(INI))).
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

e) a termék megjelenése és jellemzői, 
csomagolása és kiszerelése. Ide tartozik az 
esetleges megtévesztő megjelenés, 
különösen abban az esetben, ha a termék 
ugyan nem gyermekek általi 
felhasználásra készült, de bármely 
szempontból hasonlít a tervezése és 
jellemzői miatt a gyermekek számára 
általánosan vonzónak elismert, illetve 
gyermekek általi felhasználásra szánt 
másik tárgyhoz.

Or. en

Indokolás

Szükséges, hogy a gyermekek számára vonzó termékeket átfogó uniós jogi keretbe illesszék. A 
cél az, hogy a fenti specifikációkat és jellemzőket minden esetben figyelembe vegyék a termék 
biztonságának értékelése során.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gyártók és az importőrök biztosítják, 
hogy a 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. A 
gyártók és az importőrök emellett a 
termék alapanyagainak származási helyét 
is feltüntethetik. A késztermék 
származására vonatkozó megjelölésnek a 
fogyasztó számára láthatónak kell lennie.

Or. it

Indokolás

Amint az a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjából is kitűnik, egy termék biztonságosságának 
értékelésekor az egyik legfontosabb szempont a termék összetétele, vagyis az, hogy milyen 
anyagok alkotják a termék egészét vagy részeit. A termék előállításához felhasznált anyagok 
származásának egyértelmű és a valóságnak megfelelő feltüntetését előíró kötelezettség 
bevezetése emellett elősegítené az Unió tagállamaiban működő kkv-k kézműves és ipari 
kiválóságának védelmét is.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók termékeik forgalomba 
hozatalakor biztosítják, hogy azok 
tervezése és gyártása a 4. cikkben előírt 
általános biztonsági követelménnyel 
összhangban történt.

(1) A gyártók termékeik forgalomba 
hozatalakor – távértékesítés esetén is –
biztosítják, hogy azok tervezése és gyártása 
a 4. cikkben előírt általános biztonsági 
követelménnyel összhangban történt.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A termék megvásárlására vonatkozó 
döntést adott esetben meghatározó 
figyelmeztetéseket – például a használók 
életkorának vagy testsúlyának alsó és 
felső határát meghatározó 
figyelmeztetéseket és egyéb fontos 
figyelmeztetéseket – a termék
csomagolásán kell feltüntetni, vagy 
azoknak a vásárlás előtt más módon 
láthatónak és olvashatónak kell lenniük a 
fogyasztó számára, akkor is, ha online 
vásárlásról van szó.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a fogyasztók tájékoztatását, különösen online értékesítés esetén, amely esetben 
a fogyasztók nehezen tudják ellenőrizni a terméken és annak csomagolásán feltüntetett 
konkrét információkat.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A termék megvásárlására vonatkozó 
döntést adott esetben meghatározó 
figyelmeztetéseket – például a használók 
életkorának vagy testsúlyának alsó és 
felső határát meghatározó 
figyelmeztetéseket és egyéb fontos 
figyelmeztetéseket – a termék 
csomagolásán kell feltüntetni, vagy 
azoknak a vásárlás előtt más módon 
láthatónak és olvashatónak kell lenniük a 
fogyasztó számára, akkor is, ha online 
vásárlásról van szó.

Or. en



PA\942807HU.doc 13/14 PE514.880v01-00

HU

Indokolás

Erősíteni kell a fogyasztók tájékoztatását, különösen online értékesítés esetén, amely esetben 
a fogyasztók nehezen tudják ellenőrizni a terméken és annak csomagolásán feltüntetett 
konkrét információkat.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn az 
alábbi feltételek teljesülése esetén:

(1) A piacfelügyeleti hatóságoknak a 8. 
cikk (9) bekezdése, a 10. cikk (2) és (7) 
bekezdése, valamint a 11. cikk (3) és (5) 
bekezdése szerinti tájékoztatásával 
kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn az 
alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően a 
Bizottság megvizsgálja e rendelet 
alkalmazását, és értékelő jelentést küld az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben be kell számolnia arról, hogy a 
rendelet célkitűzései – különösen a 
fogyasztók nem biztonságos termékekkel 
szembeni védelme tekintetében –
megvalósultak-e, figyelembe véve a 
rendelet vállalkozásokra, különösen a kis-
és középvállalkozásokra gyakorolt hatásait.

Legkésőbb [öt] évvel e rendelet 
alkalmazási időpontját követően és az első 
jelentéstől kezdve ötévenként a Bizottság 
megvizsgálja e rendelet alkalmazását, és 
értékelő jelentést küld az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentésben be kell számolnia arról, hogy a 
rendelet célkitűzései – különösen a 
fogyasztók nem biztonságos termékekkel 
szembeni, e rendelet 4. cikke értelmében 
vett védelme tekintetében – megvalósultak-
e, figyelembe véve a rendelet 
vállalkozásokra, különösen a kis- és 
középvállalkozásokra gyakorolt hatásait. A 
jelentés értékeli az 1025/2012/EU rendelet 
e rendelet hatályán belüli következményeit 
és hozadékait is.
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