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RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt években az Európai Unió számos, a termékek gyártóira konkrét kötelezettségeket 
rovó szabályozást fogadott el. Ezek főként a fogyasztók biztonságára, az egészségre káros 
hatások ellen és a közelmúltban egyre inkább a termékek környezetvédelmi tulajdonságaira 
irányulnak, különösen az energiafelhasználó termékekről szóló irányelv révén. A szabályozást 
az „új megközelítés” alapján fogadják el, amely szerint a szabályoknak való megfelelés 
felelőssége leginkább magukat a gyártókat terheli, akik a CE-jelölés használatával jelzik, 
hogy megfeleltek a szabályoknak. A szabályok egyébként a gyártók számára kevés 
adminisztrációval, illetve költséggel járnak. Problémákhoz vezethetnek azonban abban az 
esetben, ha az egyes gyártók, vagy gyártók csoportjai akkor is használják a CE-jelölést, ha 
nem feleltek meg a szabályoknak. Ez veszélyeztetheti a fogyasztókat és károsíthatja a 
környezetet. Ezen felül a tisztességes gyártók – akik betartják a szabályokat és vállalják a 
megfeleléssel járó költségeket – hátrányt szenvednek a versenyben az konkurencia azon 
tagjaival szemben, akik tisztességtelen előnyt élveznek. A Parlament ezért már több esetben –
például az energiafelhasználó termékekről szóló irányelv elfogadásakor – szólított fel erősebb 
piacfelügyeletre. A Bizottság most nyújtott be az üggyel foglalkozó javaslatot. A javaslat 
azonban nem megy elég messzire, hiszen például két éves átmeneti időszakot biztosít. Ez alatt 
a két év alatt a fogyasztók és a környezet folyamatosan és feleslegesen olyan termékeknek 
lesznek kitéve, amelyeket nem ellenőriztek. A vélemény előadója ezért azt javasolja, hogy a 
kérdéses időszakot csökkentsék egy hónapra annak érdekében, hogy a jobb piacfelügyelet 
kedvező hatásai minél előbb érvényesülhessenek. A vélemény előadója azt is javasolja, hogy 
a szövegbe mindenhol illesszenek a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelésről szóló 
utalásokat. Egyéb módosítások egy-egy tilalommal kapcsolatban elvégzendő ellenőrzésről 
szólnak. Gyakran megtörténik, hogy egyes termékekre forgalmazási tilalmat szabnak ki, a 
tilalom betartását biztosító ellenőrzéseket azonban már nem végzik el. Egy további módosítás 
a termékek értékesítésének gyorsaságáról szól. Különösen az időszaki, vagy akciós termékek 
esetében szükséges napokon, néha órákon belül lefoglalni a hibás terméket, hiszen egyébként 
mind értékesítésre kerülnének. Fontos ezen kívül, hogy a tagállamok biztosítsák a megfelelő 
számú személyzetet a szükséges feladatok elvégzésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(1) Annak érdekében, hogy megerősítsék a 
közérdek magas szintű védelmének 
termékek által történő tiszteletben tartásának 
biztosítását szolgáló általános keretet, 
szabályokat és elveket kell megállapítani az 
akkreditáció és a piacfelügyelet tekintetében, 
amelyek az említett keret fontos összetevői.

(1) Annak érdekében, hogy megerősítsék a 
közérdek magas szintű védelmének 
termékek által történő tiszteletben tartásának 
biztosítását szolgáló általános keretet, 
szabályokat és elveket kell megállapítani az 
akkreditáció és a piacfelügyelet tekintetében, 
amelyek az említett keret fontos összetevői.

Indokolás

Az 1. cikk  tárgyról és hatályról szóló (1) bekezdésével összhangban a vélemény előadója a 
környezetvédelemmel kapcsolatos egyértelmű hivatkozások bevezetését javasolja. Fontos 
biztosítani azt, hogy az uniós jogszabályoknak való meg nem felelés ügyeivel – beleértve 
különösen a környezetvédelem területét – megfelelően foglalkoznak. 

Módosítás: 2
13. cikk (2) bekezdés

(2) A 14–23. cikk a fogyasztók egészségét és 
biztonságát ileltően a 2001/95/EK irányelv 
2. cikke a) bekezdésében meghatározott 
termékekre nem alkalmazandó. 

törölve

Indokolás

A rendeletnek magában kell foglalnia az általános termékbiztonságról szóló irányelvet.  
Ehhez egyes preambulumbekezdések eltávolítására vagy felülvizsgálatára, illetve a 13. cikk 
(2) bekezdésének törlésére lenne szükség.  A fogyasztói termékeknek az új megközelítés 
irányelveinek és egyéb olyan irányelveknek kell megfelelniük, amelyek a javasolt rendelet 
hatálya alá tartoznának, de feleslegesen bonyolult bizonyos előírásokat a rendeletek hatálya 
alá venni, míg a biztonságot az általános termékbiztonságról szóló irányelv különböző 
előírásai szabályozzák.  Az általános termékbiztonságról szóló irányelv vonatkozik a 
fogyasztói és a migrációs termékekre is; nem vonatkozik azonban a kizárólag vállalati 
termékekre.  Az alacsony feszültségről szóló irányelv azonban minden ilyen terméket 
magában foglal: elvileg a jövőben a kizárólag vállalati elektronikai termékekre a rendelet és 
a határozat által módosított, alacsony feszültségről szóló irányelv fog vonatkozni, míg a 
fogyasztói és migrációs termékek biztonságára az alacsony feszültségről”szóló irányelv és az 
általános termékbiztonságról szóló irányelv is vonatkozik majd (mint jelenleg), mindez 
azonban feleslegesen bonyolult.

Módosítás: 3
16. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják valamennyi 
piacfelügyeleti hatóság között a 

(1) A tagállamok biztosítják valamennyi 
piacfelügyeleti hatóság között a 
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kommunikációt és a koordinációt. kommunikációt és a koordinációt.

Indokolás

A piacfelügyeletnek a piacon alkalmazott konkrét korrekciós intézkedések nyomon követését is 
biztosítania kell. A Parlament munkadokumentuma kételyeket vetett fel a „CE” jelölés 
hitelességével kapcsolatban.  Úgy véljük, hogy két okból merülhetnek fel a hitelességgel 
kapcsolatos kételyek, először is a közösségi jogszabályokat szándékosan kigúnyoló gazdasági 
szereplők elfogási folyamatának hiányossága, másodszor pedig azon nyomon követési eljárás 
hiányossága miatt, amely azt biztosítja, hogy a piacról visszavonják a terméket, amennyiben 
azt a Bíróság nem találta megfelelőnek. Ezért a piacfelügyeletnek a piacon alkalmazott 
konkrét korrekciós intézkedések nyomon követését is biztosítania kell. Mivel a piacfelügyeletet 
tagállami szinten a szubszidiaritás elvének megfelelően szervezik, e rendeletnek minden 
tagállamot köteleznie kell a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzésére.

Módosítás: 4
16. cikk (2) bekezdés első a) albekezdés (új)

A tagállamok a korrekciós intézkedések 
hatékony végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében megfelelő eljárásokat dolgoznak 
ki.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás: 5
16. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok piacfelügyeleti 
programokat hoznak létre, hajtanak végre és 
frissítenek rendszeresen.

(4) A tagállamok piacfelügyeleti 
programokat hoznak létre, hajtanak végre és 
frissítenek rendszeresen. A tagállamok 
együttműködési megállapodásokat 
hozhatnak létre az érdekeltekkel, különösen 
az ágazati szakmai szervezetekkel, a 
rendelkezésre álló, piacra vonatkozó 
információk kiaknázása érdekében.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás: 6
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16. cikk (5) bekezdés

(5) A tagállamok időszakonként 
felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 
rendszereik működését.

(5) A tagállamok időszakonként 
felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 
rendszereik működését.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás: 7
17. cikk (1) bekezdés első a) albekezdés (új)

A hatóságoknak jogukban áll olyan 
termékekből mintát lefoglalni, amelyekről 
úgy vélik, hogy gyorsan elfogynak. 

Indokolás

A piacfelügyelet gyorsaságának alkalmazkodnia kell a sok esetben olcsó alkotóelemek, vagy 
fogyasztói termékek tételei értékesítésének gyorsaságához, hiszen ezek gyakran nagyon hamar 
elfogynak a forgalmazók akciós ajánlatai idején. A gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben a 
termék már piacon van, a benyújtott panaszok és a piacfelügyeleti hatóságok fellépése között 
eltelt idő gyakran oda vezet, hogy a hatóságoknak nincs lehetőségük az ellenőrzésre, hiszen a 
terméket már értékesítették. Ez különösen érvényes a fogyasztói termékek akciós vagy 
szezonális leárazásakor, mint például a karácsonyi díszek esetében. Mindez érvényes a kisebb 
elektronikai komponensekre, mint az elektronikus irányítók, kapcsoló berendezések, vagy 
kisebb mérőeszközök. Ezért amennyiben a vámhatóságoknak alapos okuk van azt feltételezni, 
hogy az importált termék esetleg nem felel meg az uniós követelményeknek, akkor jogosan 
lefoglalhatnak termékmintát annak érdekében, hogy felgyorsítsák a piacfelügyeleti hatóságok 
ellenőrzését és biztosítsák az esetleges jogi eljárást az importőr vagy a gyártó felhatalmazott 
képviselője ellen az uniós jogszabályok elleni megnevezett vétség esetén. 

Módosítás: 8
24. cikk (1) bekezdés első a) albekezdés (új)

A tagállamok biztosítják, hogy 
vámhatóságaik rendelkeznek a feladatuk 
megfelelő ellátásához szükséges 
hatáskörökkel és forrásokkal.

Indokolás

A termékek forgalomba hozatalára vonatkozó átfogó keretrendszer következetessége és 
hatékonysága érdekében a vélemény előadója a piacfelügyeleti hatóságok számára a 16. cikk 
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(3) bekezdésében meghatározottakhoz hasonló előírások bevezetését javasolja a 
vámellenőrzés esetében is. 

Módosítás: 9
34. cikk

E rendelet végrehajtása megkönnyítésének 
érdekében a Bizottság iránymutatásokat 
készít.

E rendelet végrehajtása megkönnyítésének 
érdekében a Bizottság iránymutatásokat 
készít.

Indokolás

A végrehajtási útmutatók elfogadása előtt a Bizottságnak konzultálnia kell az érdekelt 
felekkel.

Módosítás: 10
38. cikk második bekezdés

A III. fejezet az e rendelet hatálybalépésének 
napját követő két év leteltével alkalmazandó.

A III. fejezet az e rendelet hatálybalépésének 
napját követő egy hónap leteltével 
alkalmazandó.

Indokolás

További két év késlekedés a piacfelügyelet működésében nem elfogadható, hiszen a hatékony 
körülményeket sürgősen biztosítani kell. Az európai szabályozást tiszteletben tartó gyártók 
jelenleg komoly fenyegetettséget tapasztalnak a tisztességtelen konkurensek részéről.
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