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Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi

Módosítás: 1
első bekezdés

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a bizottsági 
javaslat elutasítását.

Or. en

Indokolás

A határozatot az „új megközelítés” felülvizsgálatával összefüggésben javasolják. Azonban a 
Bizottság ahelyett, hogy azt felülvizsgálná, arra törekszik, hogy megerősítse, sőt elsőbbséget 
adjon számára a klasszikus jogszabályokkal szemben. Ráadásul az új megközelítés nem 
biztosítja a szükséges védelmi szintet, pl. a játékok vagy az orvostechnikai eszközök 
biztonsága tekintetében. 2006 májusában a Parlament felszólított arra, hogy az új 
megközelítést szigorúan a tisztán technikai természetű intézkedések harmonizálására 
korlátozzák az átláthatóság hiányából fakadó problémák és a szabványosítással kapcsolatos 
elszámoltathatóság miatt. A javaslatot ezért el kell utasítani.
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 2
(15) preambulumbekezdés

(15) Mivel egyes feladatokat csak a gyártó 
tud elvégezni, világosan különbséget kell 
tenni a gyártó és az értékesítési lánc későbbi 
szereplői között. Ezenkívül világosan meg 
kell különböztetni az importőrt és a 
forgalmazót, mivel az importőr harmadik 
országokból vezeti be a terméket a közösségi
piacra. Így neki kell biztosítania, hogy ezek 
a termékek megfeleljenek az alkalmazandó 
közösségi követelményeknek.

(15) Mivel egyes feladatokat csak a gyártó 
tud elvégezni, világosan különbséget kell 
tenni a gyártó és az értékesítési lánc későbbi 
szereplői között. Ezenkívül világosan meg 
kell különböztetni az importőrt és a 
forgalmazót, mivel az importőr harmadik 
országokból származó terméket bocsát 
forgalomba a közösségi piacon. Így neki 
kell biztosítania, hogy ezek a termékek 
megfeleljenek az alkalmazandó 
jogszabályoknak.

Or. de

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a (14) preambulumbekezdéshez, illetve a rendelet 2. cikkében 
szereplő „importőr” fogalommeghatározáshoz (COM(2007)0037).

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 3
(17) preambulumbekezdés

(17) Mivel az importőrök és forgalmazók az 
ellátási lánc későbbi szereplői, rendes 
körülmények között nem kötelezhetők arra, 
hogy maguk biztosítsák, hogy a termék 
tervezése és gyártása megfeleljen az 
alkalmazandó követelményeknek. A termék 
megfelelőségével kapcsolatos 
kötelezettségeik bizonyos ellenőrzési 
intézkedésekre korlátozódnak, amelyek 
keretében megállapítják, hogy a gyártó 
teljesítette-e kötelezettségeit, például annak 

(17) Mivel az importőrök és forgalmazók az 
ellátási lánc későbbi szereplői, rendes 
körülmények között nem kötelezhetők arra, 
hogy maguk biztosítsák, hogy a termék 
tervezése és gyártása megfeleljen az 
alkalmazandó követelményeknek. A termék 
megfelelőségével kapcsolatos 
kötelezettségeik bizonyos ellenőrzési 
intézkedésekre korlátozódnak, amelyek 
keretében megállapítják, hogy a gyártó 
teljesítette-e kötelezettségeit, például annak 
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ellenőrzésére, hogy a terméken elhelyezték-e 
az előírt megfelelőségi jelölést, és 
mellékleték-e a szükséges dokumentációt. 
Azonban mind az importőrtől, mind pedig a 
forgalmazótól elvárható, hogy a termékek 
forgalomba hozatalakor, vagy amikor a 
piacon azt hozzáférhetővé teszik, kellő 
gondossággal járjanak el az alkalmazandó 
követelmények tekintetében.

ellenőrzésére, hogy a terméken elhelyezték-e 
az előírt megfelelőségi jelölést, és 
mellékleték-e a szükséges dokumentációt. 
Azonban az importőröknek és a 
forgalmazóknak kell arról gondoskodniuk, 
hogy az általuk a Közösségben forgalomba 
hozott vagy a közösségi piacon 
rendelkezésre bocsátott termékek 
megfeleljenek az alkalmazandó 
jogszabályoknak.

Or. de

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a (14) preambulumbekezdéshez.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 4
(18a) preambulumbekezdés (új)

(18a) Az importőröknek és a 
forgalmazóknak a gyártóval folytatott 
konzultáció nélkül nem lenne szabad egy 
termék belső szerkezeti elemeit 
megváltoztatni, mivel ez befolyásolhatja a 
kockázat értékelését, illetve a műszaki 
dokumentáció és a gyártó megfelelőségi 
nyilatkozata elveszíti érvényességét.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a forgalmazó időt és pénzt spóroljon meg, lehetősége van arra, hogy 
a termékeket ne a gyártónak küldje vissza a szükséges változtatások elvégzése érdekében, 
hanem ehelyett megpróbálja azt önmaga elvégezni. Amennyiben valaki nincs tisztában egy
termék szerkezeti megoldásával, egy ilyen változtatás zavart okozhat a biztonsági 
berendezések vagy a biztonsági áramkörök működésében. Ily módon egy megfelelő és 
veszélytelen elektromos készülék vagy villamos szerszám olyan termékké válhat, amely a 
felhasználójára nézve komoly veszélyt jelent. Ezért a forgalmazónak a gyártóhoz kellene 
fordulnia, amennyiben változtatásokat szándékozik végrehajtani.
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Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 5
(34) preambulumbekezdés

(34) A jelenlegi rendszert olyan eljárással 
kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi az 
érdekelt felek számára, hogy tájékozódjanak 
az olyan termékek tekintetében tervezett 
intézkedésekről, amelyek kockázatot 
jelentenek az emberek egészségére vagy 
biztonságára, illetve a közérdekék 
védelmének más kérdései szempontjából. Ez 
lehetővé teszi azt is, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok a megfelelő gazdasági 
szereplőkkel együttműködve e termékeket 
illetően egy korábbi szakaszban fellépjenek.

(34) A jelenlegi rendszert olyan eljárással 
kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi az 
érdekelt felek számára, hogy tájékozódjanak 
az olyan termékek tekintetében tervezett 
intézkedésekről, amelyek kockázatot 
jelentenek az emberek egészségére vagy 
biztonságára, a környezetre, illetve a 
közérdekék védelmének más kérdései 
szempontjából. Ez lehetővé teszi azt is, hogy 
a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együttműködve e 
termékeket illetően egy korábbi szakaszban 
fellépjenek.

Or. de

Indokolás

Az emberek egészsége és biztonsága mellett a környezet is különös védelemre szorul, ezért azt 
külön meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 6
9. cikk (1) bekezdés

(1) A termék forgalomba hozatalakor az
importőrök kellő gondossággal járnak el az 
alkalmazandó követelményekkel 
kapcsolatban.

(1) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy az általuk a közösségben forgalomba 
hozott termékek megfeleljenek az
alkalmazandó jogszabályoknak.

Or. de

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a (14)–(17) preambulumbekezdéshez. Nyomatékosabban
hangsúlyozni kellene az importőrökre vonatkozó azon kötelezettséget, hogy kizárólag 
megfelelő termékeket hozhatnak forgalomba az EU-n belül. A „kellő gondossággal” 
megfogalmazás túl határozatlanul írja körül az importőr azon kötelezettségét, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy az EU-n kívüli gyártó szabályosan elvégezte-e a 
kockázatértékelést.
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Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 7
31. cikk (2) bekezdés

(2) A megfelőségértékelést az arányosság 
elvével összhangban, a gazdasági 
szereplőkre háruló szükségtelen terhek 
elkerülésével végzik el, mérlegelve 
különösen a vállalat méretét és a 
termékekben alkalmazott technológia 
viszonylagos összetettségét.

(2) A megfelőségértékelést az arányosság 
elvével összhangban, a gazdasági 
szereplőkre háruló szükségtelen terhek 
elkerülésével végzik el, mérlegelve 
különösen a vállalat méretét, a termékekben 
alkalmazott technológia viszonylagos 
összetettségét és azt, hogy a termék egyedi 
vagy sorozatgyártás eredménye-e.

Or. de

Indokolás

A szükségtelen terhek elkerülése érdekében a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatásánál 
más tényezőket – mint például a vállalat mérete, a termékekben alkalmazott technológia 
viszonylagos összetettsége és az a körülmény, hogy sorozatgyártásról van-e szó – is 
figyelembe kellene venni. Ez további költségeket jelent a fogyasztókra nézve.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 8
35. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Amennyiben az egyik tagállam 
piacfelügyeleti hatóságai a …/…/… rendelet 
18. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve 
ha elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az e [jogi aktusban] szabályozott
termék kockázatot jelent az emberek 
egészségére vagy biztonságára, illetve a 
közérdekék védelmének más, e [jogi 
aktusban] szabályozott kérdései 
szempontjából, akkor a megfelelő gazdasági 
szereplőkkel együtt elvégzik az érintett 
termék értékelését, amely kiterjed az e [jogi 
aktusban] meghatározott összes 
követelményre.

(1) Amennyiben az egyik tagállam 
piacfelügyeleti hatóságai a …/…/… rendelet 
18. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve 
ha elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az e [jogi aktusban] szabályozott 
termék kockázatot jelent az emberek 
egészségére vagy biztonságára, a 
környezetre, illetve a közérdekék 
védelmének más, e [jogi aktusban] 
szabályozott kérdései szempontjából, akkor 
a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt 
elvégzik az érintett termék értékelését, 
amely kiterjed az e [jogi aktusban] 
meghatározott összes követelményre. 

Or. de
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Indokolás

Az emberek egészsége és biztonsága mellett a környezet is különös védelemre szorul, ezért azt 
külön meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 9
35. cikk (5) bekezdés a) pont

a) a termék nem teljesíti az e [jogi aktusban] 
meghatározott, az emberek egészségével és 
biztonságával, vagy más, a közérdek 
védelmével kapcsolatos követelményeket.

a) a termék nem teljesíti az e [jogi aktusban] 
meghatározott, az emberek egészségével és 
biztonságával, a környezettel vagy más, a 
közérdek védelmével kapcsolatos 
követelményeket.

Or. de

Indokolás

Az emberek egészsége és biztonsága mellett a környezet is különös védelemre szorul, ezért azt 
külön meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 10
37. cikk cím

Olyan megfelelő termékek, amelyek ennek 
ellenére kockázatot jelentenek a biztonságra 
és egészségre

Olyan megfelelő termékek, amelyek ennek 
ellenére kockázatot jelentenek a 
környezetre, a biztonságra és az egészségre

Or. de

Indokolás

Az emberek egészsége és biztonsága mellett a környezet is különös védelemre szorul, ezért azt 
külön meg kell említeni.
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Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 11
I. melléklet – A Modul 5a. pont (új)

5a. Importőr

Az importőrök megőrzik a piacfelügyeleti 
hatóságoknak az EK-megfelelőségi 
nyilatkozat egy példányát, továbbá
biztosítják, hogy a műszaki dokumentációt 
kérésre e hatóságok rendelkezésére 
lehessen bocsátani.

Horizontális módosítási javaslat, amely az 
összes alább felsorolt modulra egyaránt 
vonatkozik:

I. melléklet – A Modul 5a. pont (új)
I. melléklet – A1 Modul 6a. pont (új)
I. melléklet – A2 Modul 6a. pont (új)
I. melléklet – C Modul 4a. pont (új)
I. melléklet – C1 Modul 5a. pont (új)
I. melléklet – C2 Modul 5a. pont (új)
I. melléklet – D Modul 8a. pont (új)
I. melléklet – D1 Modul 10a. pont (új)
I. melléklet – E Modul 8a. pont (új)
I. melléklet – E1 Modul 10a. pont (új)
I. melléklet – F Modul 8a. pont (új)
I. melléklet – F1 Modul 9a. pont (új)
I. melléklet – G Modul 6a. pont (új)
I. melléklet – H Modul 8a. pont (új)
I. melléklet – H1 Modul 8a. pont (új)

Or. de

Indokolás

Minden olyan gazdasági szereplőnek, aki a közösségi piacon terméket hoz forgalomba,
szavatolnia kellene az adott termék megfelelőségét. Kizárólag a gyártó készítheti el és 
módosíthatja a műszaki dokumentációt. Egy olyan gyártó esetében azonban, akinek a 
székhelye az EU-n kívül található és az EU-ban nem rendelkezik képviselettel, a hatóságoknak 
nincs lehetőségük a vonatkozó dokumentációhoz hozzáférni, ami megnehezíti a végrehajtást. 
Ezért a 7. cikkel összhangban az importőrnek kellene felelnie azért, hogy ezek a 
dokumentumok a végrehajtó hatóságok rendelkezésére álljanak.


