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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda és Jill Evans

Módosítás: 1
3a. francia bekezdés (új)

- tekintettel a termékek és különösen a játékok biztonságosságáról szóló, 2007. 
szeptember 26-i állásfoglalására1,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 2
A. preambulumbekezdés

A. mivel a nem, az életkor, a jövedelmek, a képzettségi szint, az etnikai származás és a 
fogyasztási módok a fogyasztókat egymástól megkülönböztető tényezők, amelyeket 
következésképpen figyelembe kell venni a nemzeti és közösségi fogyasztóvédelmi 
politika összefüggésében,

Or. fr

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0412.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 3
B. preambulumbekezdés

B. mivel a modern fogyasztóügyi politikai stratégiának számot kell vetnie az olyan 
társadalmi változásokkal, mint az új korstruktúra, a nők egyre növekvő szerepe, a 
gyermekek részvétele a fogyasztói társadalomban, az etnikai kisebbségek 
beilleszkedése, mindemellett az életszínvonal növekedése, valamint a gazdasági, 
környezeti és technológiai változások,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 4
C. preambulumbekezdés

C. mivel a nők és férfiak, fiatalok és idősek, sőt az igen idősek, és elsősorban a nők,
valamint a kulturális/etnikai kisebbségek kiegyensúlyozott részvétele a politika 
fejlesztésétől és folytatásától függ,

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 5
C. preambulumbekezdés

C. mivel a nők és férfiak, idősek és fiatalok, valamint a kulturális/etnikai kisebbségek 
kiegyensúlyozott részvétele a fogyasztóvédelmi politika annak érdekében történő
fejlesztésétől és folytatásától függ, hogy biztosítsa az említettek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedések meghatározását,

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 6
D. preambulumbekezdés

D. mivel a fogyasztói biztonság és a fogyasztóvédelem tekintetében a nők, a férfiak és a 
gyermekek különbözőképpen vannak kitéve bizonyos termékek, például vegyszerek, 
vagy gyógyszerek káros hatásainak, és mivel alaposabb kutatások szükségesek e 
területen a „kockázatot jelentő” termékek beazonosításához; mivel a biológiai 
tényezők nem az egyetlen okai annak, hogy a nők kitettsége bizonyos termékek iránt 
nagyobb, hanem szerepet játszanak szociális tényezők, például a végzett munka 
jellege is,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 7
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a fogyasztóvédelmi politikának a termékek eladásán és vásárlásán túl a 
közszféra vagy a magánszféra által forgalmazott szolgáltatásokra is ki kellene 
terjednie, és megfelelő védelmet kellene nyújtania e területen a kiszolgáltatott 
helyzetű fogyasztók számára, mely csoportba beletartoznak a nők, az idősek és a 
hátrányos helyzetű csoportok, amelyek leggyakoribb áldozatai a kevéssé 
lelkiismeretes szolgáltatóknak,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 8
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a gyógyszerek elkészítésénél nem alkalmaznak nemek szerinti sajátos 
gyógyszerészetet, mivel egy új gyógyszer tesztelésénél a tesztelt betegeknek csupán 
20%-a nő, mivel ha egy gyógyszert nem teszteltek külön nőkön, akkor könnyen 
megeshet, hogy a nők esetében nem hatékony, és ismeretlen mellékhatásokat vált ki 
a gyógyszer,

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 9
1. bekezdés

1. ismételten felhívja a figyelmet a nemekkel kapcsolatos kérdéseknek a fogyasztóügyi 
politikában játszott szerepére, és kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot az e területen elért eredményekről;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 10
3. bekezdés

3. sürgeti a Bizottságot és az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát, hogy mindig 
vegyék figyelembe a nemi, korosztálybeli és etnikai vonzatokat, valamint a nemzeti 
hagyományokat a fogyasztók tájékoztatása során;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 11
3. bekezdés

3. sürgeti a Bizottságot és az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát, hogy kezeljék 
megkülönböztetett figyelemmel a nemi, korosztálybeli és etnikai vonzatokat a 
fogyasztók tájékoztatása során, a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportokban;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda és Jill Evans

Módosítás: 12
3a. bekezdés (új)

3a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges törvényi, 
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rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amellyel biztosítható, hogy az Európai 
Unióban forgalmazott fogyasztási javak ne veszélyeztessék a fogyasztók, és 
különösen a nők és a gyermekek egészségét és biztonságát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 13
5. bekezdés

5. ismételten arra szólít fel, hogy a fogyasztóügyi politikák kialakításakor szenteljenek 
megkülönböztetett figyelmet a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportoknak;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 14
5. bekezdés

5. ismételten arra szólít fel, hogy a fogyasztóügyi politikák kialakításakor szenteljenek 
nagyobb figyelmet az olyan csoportoknak, mint a nők, az idős és a fiatal korosztályok, 
az etnikai kisebbségek, és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 15
5. bekezdés

5. ismételten arra szólít fel, hogy a fogyasztóügyi politikák kialakításakor jobban 
vegyék figyelembe az olyan csoportokat, mint a nők, az idős és a fiatal korosztályok, 
az etnikai kisebbségek, és különösen a bevándorló nők, valamint a nemzeti 
hagyományokat;

Or. pl



PE398.696v01-00 6/9 AM\701169HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 16
6. bekezdés

6. kéri a tagállamokat, hogy a fogyasztóügyi politika kialakításának kiegyensúlyozott 
feltételei érdekében ösztönözzék a nemzeti intézmények és fogyasztói szervezetek 
együttműködését, és támogassák a fogyasztók jobb tájékoztatására irányuló 
projekteket, megkülönböztetett figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb fogyasztói 
csoportokra;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 17
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy fontos megerősíteni a nők (törlés) részvételét a fogyasztói 
szervezetekben abból a célból, hogy a fogyasztóügyi politika kialakítása 
kiegyensúlyozott feltételek mellett folyhasson;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 18
7. bekezdés

7. a terhesség alatti fogyasztás vagy használat esetén veszélyes termékekről és 
viselkedésmódokról – különösen a dohányzás és a passzív dohányzás, az 
alkoholfogyasztás, de ugyanakkor a terhesség alatt kockázatot jelentő egyéb termékek, 
úgymint gyógyszerek vagy vegyszerek fogyasztásának káros hatásairól is – szóló 
tájékoztató kampányok szervezésére szólít fel a fogyasztói tudatosság növelése 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a gyártókat arra, hogy e kockázatot 
egyértelműen tüntessék fel a kérdéses termékek csomagolásán, megfelelő 
tájékoztatást biztosítva a várandós nők számára;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 19
7. bekezdés

7. úgy véli, hogy a terhesség alatti fogyasztás esetén veszélyes termékekről és 
viselkedésmódokról – különösen a dohányzás és a passzív dohányzás, az 
alkoholfogyasztás, de ugyanakkor a terhesség alatt kockázatot jelentő egyéb termékek 
fogyasztásának káros hatásairól is – szóló tájékoztató kampányokat kellene szervezni
a fogyasztói tudatosság növelése érdekében.

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Pia Elda Locatelli

Módosítás: 20
7. bekezdés

7. a terhesség alatti fogyasztás esetén veszélyes termékekről és viselkedésmódokról –
különösen a dohányzás és a passzív dohányzás, az alkoholfogyasztás, de ugyanakkor a 
terhesség alatt kockázatot jelentő egyéb termékek fogyasztásának káros hatásairól is –
szóló tájékoztató kampányok szervezésére szólít fel a fogyasztói tudatosság növelése 
érdekében; kéri az európai intézményeket, és mindenekelőtt az Európai 
Gyógyszerügynökséget, a nemzeti intézményeket és a fogyasztói szervezeteket, hogy 
járjanak közben a gyógyszeriparnál és a gyógyszeripari szervezeteknél annak 
érdekében, hogy a régi és új gyógyszerek készítésénél vegyék figyelembe az e 
gyógyszereket fogyasztó csoportok különbözőségét, és elsősorban a fogyasztók 
nemét;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
7a. bekezdés (új)

7a. kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a vállalkozásoknál az új technológiák, 
elsősorban az internet önkéntes használatát a fogyasztók egyes termékek jellegéről 
és lehetséges kockázatairól történő tájékoztatásában, különösen a sérülékenyebb 
személyek, úgymint a nők, a gyermekek és az idősek körében;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 22
7a. bekezdés (új)

7a. kéri a Bizottságot, hogy kísérje nagyobb figyelemmel a nemzeti fogyasztóvédelmi 
politikákat annak érdekében, hogy minden egyes fogyasztó bárhol Európában, az 
Európai Unió valamennyi tagállamában egyenlő hatékonyságú védelmet élvezve 
vásárolhasson;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 23
7b. bekezdés (új)

7b. mivel a fogyasztói szerződések és az ellentételezés területén az egyértelműség hiánya 
az egyik legnagyobb akadálya a belső piacon a kiskereskedelem fejlődésének, 
támogatja a Bizottság olyan mintaszerződések bevezetésére irányuló szándékát, 
melyekben ugyanazok az alapvető fontosságú elemek szerepelnének az Európai 
Unió valamennyi tagállamában;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Marusya Ivanova Lyubcheva

Módosítás: 24
7a. bekezdés (új)

7a. megítélése szerint nagyobb figyelmet kell szentelni az alkoholtartalmú termékek 
forgalmazásának és piacra bocsátásának, beleértve az alacsony alkoholtartalmú 
termékeket is, amelyek fogyasztói célközönsége elsősorban a fiatalok közül kerül ki, 
és olyan módot kell találni, amellyel jobban kezelhetőek az alkoholfogyasztással és e 
fogyasztás szükséges csökkentésével, valamint a fogyasztók egészségével és a 
biztonságossággal kapcsolatos problémák; kéri a Bizottságot, hogy kritikus módon 
értékelje az alkoholtartalmú termékek forgalmazási módjait, és javasoljon megfelelő 
intézkedéseket az egészség és biztonság, valamint a fogyasztók és elsősorban a 
fiatalok magatartása közötti jobb egyensúly biztosításához;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda és Jill Evans

Módosítás: 25
7a. bekezdés (új)

7a. kéri a Tanácsot, a Bizottságot, és a tagállamokat, hogy biztosítsák valamennyi játék 
esetében, függetlenül az azokat alkotó termékektől, a gyermekek számára óhajtott 
teljes biztonságot; kéri a Bizottságot, hogy a játékokról szóló irányelv felülvizsgálata 
keretében javasolja az illatanyagok, az allergén és a belső elválasztású mirigyek 
működését felborító anyagok, valamint a rákkeltő anyagok, a szaporodásra nézve 
mutagén vagy toxikus anyagok és minden rendkívül mérgező összetevő 
használatának feltétel nélküli tilalmát;

Or. en
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