
PR\727440HU.doc PE407.804v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2008/0018(COD)

6.6.2008

***I
JELENTÉSTERVEZET
a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Marianne Thyssen



PE407.804v01-00 2/65 PR\727440HU.doc

HU

PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0009)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0039/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A játék megfelelőségét megtestesítő
CE-jelölés a szélesebb értelemben vett 
megfelelőségértékelésből álló eljárás 
egészének eredménye. Ezért a CE-jelölés 
használatára és játékokon való 
feltüntetésére vonatkozó általános elveket
ebben az irányelvben meg kell határozni.

(21) A játék megfelelőségét jelző CE-
jelölés a szélesebb értelemben vett 
megfelelőségértékelésből álló eljárás 
egészének eredménye. Ezért ebben az 
irányelvben meg kell határozni a játékok 
jelölésére vonatkozó szabályokat.

Or. en

                                               
1 HL C …/ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „gyártó”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki saját nevében vagy védjegye 
alatt játékot tervez és gyárt, illetve ilyen 
játékot terveztet vagy gyárttat;

(3) „gyártó”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki saját nevében vagy védjegye 
alatt játékot tervez és gyárt, illetve ilyen 
játékot terveztet vagy gyárttat, valamint 
forgalmaz;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) „meghatalmazott képviselő”: a 
Közösségben letelepedett természetes vagy 
jogi személy, aki a gyártótól írásbeli 
meghatalmazást kapott, hogy a nevében 
meghatározott feladatokban eljárjon;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „forgalmazó”: az a természetes vagy 
jogi személy az ellátási láncban, aki a 
piacon hozzáférhetővé teszi a játékot;

(4) „forgalmazó”: az a gyártótól vagy 
importőrtől elkülönült természetes vagy 
jogi személy az ellátási láncban, aki a 
piacon hozzáférhetővé teszi a játékot;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „harmonizált szabvány”: a 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletében felsorolt valamelyik európai
szabványügyi szervezet által a 98/34/EK
irányelv 6. cikkével összhangban
elfogadott szabvány;

(7) „harmonizált szabvány”: a 98/34/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt egyik
európai szabványosítási testület által a
Bizottság kérelme alapján a fenti irányelv 
6. cikkével összhangban kiadott szabvány;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) „közösségi harmonizációs 
jogszabályok”: a termékek forgalomba 
hozatalának feltételeit harmonizáló 
közösségi jogszabályok;
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Or. en

Indokolás

Technical adaptation to the goods package

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „megfelelőségértékelési szerv”: 
megfelelőségértékelési tevékenységeket –
beleértve a kalibrálást, vizsgálatot, 
tanúsítást és ellenőrzést – végző szerv;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) „nemzeti akkreditációs szervezet”: 
az …/…/EK rendelet  
fogalommeghatározása szerinti szervezet;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók biztosítják, hogy az általuk 
gyártott játékok tervezése és előállítása a 9. 
cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 
követelményekkel összhangban történik.

(1) A játékok forgalomba hozatalakor a
gyártók biztosítják, hogy azok tervezése és 
előállítása a 9. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági követelményekkel összhangban
történt.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben ilyen eljárás keretében 
igazolták, hogy a játék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a 
gyártók elkészítik a 14. cikkben említett 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a 16. cikk (1) bekezdésében
meghatározott megfelelőségi jelölést.

Amennyiben ezen eljárás keretében 
igazolták, hogy a játék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a 
gyártók elkészítik a 14. cikkben említett 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a 15. és a 16. cikkben
meghatározott megfelelőségi jelölést.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók biztosítják, hogy a (4) A gyártók biztosítják a sorozatgyártás
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sorozatgyártás megfelelőségének 
fenntartásának biztosítása érdekében 
eljárásokat működtetnek. A termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
változásait, amelyek alapján a játék 
megfelelőségét megállapították, 
kellőképpen figyelembe kell venni .

megfelelőségének fenntartását szolgáló 
eljárások működését. A termék 
tervezésének és jellemzőinek változásait, 
valamint azon harmonizált szabványok 
változásait, amelyek alapján a játék 
megfelelőségét igazolták, kellőképpen 
figyelembe kell venni .

A gyártók adott esetben elvégzik a 
forgalmazott játékok mintavizsgálatát,
amelynek keretében kivizsgálják a 
panaszokat, szükség esetén nyilvántartást 
vezetnek róluk, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót.

Amennyiben egy játékkal járó kockázatok 
miatt helyénvalónak ítélik, a gyártók az 
egészség védelme és a fogyasztók 
biztonsága érdekében elvégzik a 
forgalmazott játékok mintavizsgálatát, 
kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén
nyilvántartást vezetnek róluk, valamint a 
meg nem felelő játékokról és játékok 
visszahívásáról, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a
forgalmazókat.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók megadják a játékon nevüket, 
és azt a címet, amelyen kapcsolatba lehet 
velük lépni, illetve ha a játék mérete vagy 
jellege nem teszi ezt lehetővé, az 
információt a játék csomagolásán vagy a 
játék kísérő dokumentációján feltüntetik.

(6) A gyártók megadják a játékon a
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni
velük, illetve ha ez nem lehetséges, az 
információt a játék csomagolásán vagy a 
játék kísérő dokumentációján feltüntetik. A 
megadott címnek a gyártó egységes 
kapcsolattartási címét kell jeleznie.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
a játékhoz mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és más végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam előírásának megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében,
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi
harmonizációs jogszabálynak,
haladéktalanul meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása, illetve a 
játék visszavonása vagy visszahívása
érdekében. Továbbá, amennyiben a játék 
kockázatokkal jár, a gyártók erről 
haladéktalanul tájékoztatják annak a 
tagállamnak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós intézkedéseket.

Or. en



PE407.804v01-00 12/65 PR\727440HU.doc

HU

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyártók az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(8) A gyártók az illetékes nemzeti
hatóságok indokkal ellátott kérésére 
átadják a termék megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes 
információt és dokumentációt, az adott 
hatóság által könnyen érthető nyelven. A 
hatóság kérésére együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok megszüntetése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók írásos megbízással 
kinevezhetnek egy Közösségben 
letelepedett természetes vagy jogi személyt 
(a továbbiakban: meghatalmazott
képviselő), hogy a gyártók ezen 
irányelvben meghatározott 
kötelezettségeivel kapcsolatos 
meghatározott feladatokban eljárjanak.

(1) A gyártók írásbeli megbízással 
kinevezhetnek egy meghatalmazott
képviselőt.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (1) bekezdése szerinti
kötelezettségek és a műszaki dokumentáció 
elkészítése nem képezheti a 
meghatalmazott képviselő megbízásának 
részét.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségek és a 
műszaki dokumentáció elkészítése nem
képezik a meghatalmazott képviselő 
megbízásának részét.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a gyártó meghatalmazott képviselőt 
nevezett ki, ez utóbbi legalább a következő 
feladatokat látja el:

(3) A meghatalmazott képviselő a 
gyártótól kapott megbízásban 
meghatározott feladatokat végzi. A 
megbízásnak legalább az alábbiak 
elvégzésére kell engedélyt adnia a 
meghatalmazott képviselő számára.

a) 10 évig a nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára elérhetővé teszi az EK-
megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 
dokumentációt,

a) 10 évig a nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára elérhetővé teszi az EK-
megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki 
dokumentációt,

b) kérésre átadja az illetékes hatóságoknak
a játék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt,

b) az illetékes nemzeti hatóság indokkal 
ellátott kérésére átadja az adott 
hatóságnak a játék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt,

c) az illetékes hatóságok kérésére 
együttműködik velük a megbízása körébe 
tartozó játékkal járó kockázatok elkerülése
érdekében tett intézkedésekben.

c) az illetékes hatóságok kérésére 
együttműködik velük a megbízása körébe 
tartozó játékkal járó kockázatok
megszüntetése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en
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Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az importőrök kizárólag megfelelő 
játékokat hozhatnak forgalomba a 
közösségi piacon.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játék forgalomba hozatala előtt az 
importőrök ellenőrzik, hogy a gyártó
elvégezte-e a szükséges 
megfelelőségértékelési eljárást.

(2) A játék forgalomba hozatala előtt az 
importőrök biztosítják, hogy a gyártó
elvégezte a szükséges 
megfelelőségértékelési eljárást.

Ellenőrzik, hogy a gyártó elkészítette-e a 
műszaki dokumentációt, a játékon
elhelyezték-e a szükséges megfelelőségi 
jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges 
dokumentációt, valamint betartották-e a 3. 
cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Biztosítják, hogy a gyártó elkészítette a 
műszaki dokumentációt, a játékon
elhelyezték a szükséges megfelelőségi 
jelölést vagy jelöléseket, mellékelték hozzá 
a szükséges dokumentációt, valamint
betartották a 3. cikk (5) és (6) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Ha az importőr észreveszi, hogy a játék 
nem felel meg a 9. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági követelményeknek, a játékot 
csak akkor hozhatja forgalomba, ha már 
megfelel az említett a követelményeknek.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezi, hogy egy játék nem 
felel meg a 9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 
követelményeknek, a játékot csak akkor
hozza forgalomba, ha már megfelel a 



PR\727440HU.doc 15/65 PE407.804v01-00

HU

követelményeknek. Továbbá, amennyiben 
a játék kockázatokkal jár, az importőr 
tájékoztatja erről a gyártót és a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök megadják a játékon 
nevüket és azt a címet, amelyen 
kapcsolatba lehet velük lépni, illetve ha a
játék mérete vagy jellege nem teszi 
lehetővé ezt, az információt a játék 
csomagolásán vagy a játék kísérő 
dokumentációján kell megadni.

(3) Az importőrök megadják a játékon a
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni
velük, illetve ha ez nem lehetséges, az 
információt a játék csomagolásán vagy a 
játék kísérő dokumentációján kell megadni.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a játékhoz mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és más végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam előírásának megfelelően.

Or. en
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Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben egy játékkal járó 
kockázatok miatt helyénvalónak ítélik, az 
importálók az egészség védelme és a 
fogyasztók biztonsága érdekében elvégzik 
a forgalmazott játékok mintavizsgálatát, 
kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén 
nyilvántartást vezetnek róluk, valamint a 
meg nem felelő játékokról és játékok 
visszahívásáról, és erről az ellenőrzésről 
folyamatosan tájékoztatják a 
forgalmazókat.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében,
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 
tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 

(5) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott játék nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi
harmonizációs jogszabálynak,
haladéktalanul meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása, illetve a 
játék visszavonása vagy visszahívása
érdekében. Továbbá, amennyiben a játék 
kockázatokkal jár, az importőrök erről 
haladéktalanul tájékoztatják annak a 
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játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

tagállamnak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök az illetékes hatóságok 
kérésére átadják a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok
kérésére együttműködnek velük az általuk 
forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(7) Az importőrök az illetékes nemzeti
hatóságok indokkal ellátott kérésére 
átadják a termék megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes 
információt és dokumentációt, az adott 
hatóság által könnyen érthető nyelven. A 
hatóság kérésére együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott játékokkal járó 
kockázatok megszüntetése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A játék piaci hozzáférhetőségének 
biztosítása előtt a forgalmazók ellenőrzik, 
hogy a játékon elhelyezték-e a szükséges 
megfelelőségi jelölés(eke)t, mellékelték-e 

(2) A játék piaci hozzáférhetőségének 
biztosítása előtt a forgalmazók ellenőrzik, 
hogy a játékon elhelyezték-e a szükséges 
megfelelőségi jelölést vagy jelöléseket, 
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hozzá a szükséges dokumentációt, valamint 
a gyártók betartották-e a 3. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, az importőrök pedig az 5. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

mellékelték-e hozzá a szükséges 
dokumentációt, valamint a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót olyan 
nyelven, amely a fogyasztók és más 
végfelhasználók számára könnyen érthető 
abban a tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint azt, hogy a
gyártók betartották-e a 3. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, az importőrök pedig az 5. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Ha a forgalmazó észreveszi, hogy egy játék 
nem felel meg a 9. cikkben és a II. 
mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági követelményeknek, a játék piaci 
hozzáférhetőségét csak akkor biztosíthatja, 
ha már megfelel az említett a 
követelményeknek. A forgalmazó 
tájékoztatja erről a gyártót és az importőrt.

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal 
feltételezi, hogy egy játék nem felel meg a 
9. cikkben és a II. mellékletben 
meghatározott alapvető biztonsági 
követelményeknek, a játék piaci 
hozzáférhetőségét csak akkor biztosítja, ha 
már megfelel az említett a 
követelményeknek. Továbbá ha a termék 
kockázatokkal jár, a forgalmazó 
tájékoztatja erről a gyártót vagy az 
importőrt, valamint a piacfelügyeleti 
hatóságokat.

Or. nl

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy 
az a játék, amelynek piaci 
hozzáférhetőségét biztosították, nem felel 
meg az alkalmazandó közösségi 
jogszabálynak, meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a játék 
megfelelőségének biztosítása érdekében,
vagy visszavonják a piacról, és adott 
esetben visszahívják a végfelhasználóktól. 
Erről azonnal tájékoztatják annak a 

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy 
az a játék, általuk forgalomba hozott játék
amelynek piaci hozzáférhetőségét 
biztosították, nem felel meg az 
alkalmazandó közösségi harmonizációs
jogszabálynak, haladéktalanul meghozzák 
a szükséges korrekciós intézkedéseket a 
játék megfelelőségének biztosítása, illetve 
a játék visszavonása vagy visszahívása
érdekében. Továbbá, amennyiben a játék 



PR\727440HU.doc 19/65 PE407.804v01-00

HU

tagállamnak a nemzeti hatóságait, 
amelynek piacán hozzáférhetővé tették a 
játékot, és megadják különösen az 
előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

kockázatokkal jár, a forgalmazók erről 
haladéktalanul tájékoztatják annak a 
tagállamnak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelynek piacán 
hozzáférhetővé tették a játékot, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Technical adaptation to the goods package

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A forgalmazók az illetékes hatóságok
kérésére átadják a termék
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az illetékes hatóságok
kérésére együttműködnek velük a piacon 
hozzáférhetővé tett játékokkal járó 
kockázatok elkerülése érdekében tett 
intézkedésekben.

(5) A forgalmazók az illetékes nemzeti 
hatóság indokkal ellátott kérésére átadják 
a termék megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes 
információt és dokumentációt. A hatóság
kérésére együttműködnek vele a piacon 
hozzáférhetővé tett játékokkal járó 
kockázatok megszüntetése érdekében tett 
intézkedésekben.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Arra az importőrre vagy forgalmazóra, 
amely saját nevében vagy védjegye alatt 

Amennyiben egy importőr vagy
forgalmazó a saját nevében vagy védjegye 
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hozza forgalomba a játékot, a gyártó 3.
cikk szerinti kötelezettségei vonatkoznak.

alatt hozza forgalomba a játékot, illetve 
olyan módon módosít egy már piacon 
forgalmazott játékot, ami befolyásolja a
termék alkalmazandó követelményeknek 
való megfelelőségét, ezen irányelv 
alkalmazásában gyártónak kell tekinteni 
és a gyártó 3. cikkben rögzített
kötelezettségei terhelik.

Arra az importőrre vagy forgalmazóra, 
amely úgy alakítja át vagy módosítja a 
játékot, hogy befolyásolja a 9. cikkben és 
a II. mellékletben meghatározott alapvető 
biztonsági követelményeknek való 
megfelelőséget, e módosítások 
tekintetében a gyártó 3. cikk szerinti 
kötelezettségei vonatkoznak.

Or. eenen

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplőknek képesnek kell 
lenniük azonosítani

A gazdasági szereplőknek 10 éves 
időtartamon keresztül kérésre képesnek 
kell lenniük azonosítani a felügyeleti 
hatóság részére:

a) bármely gazdasági szereplőt, amely 
nekik a játékot szállította,

a) bármely gazdasági szereplőt, amely 
nekik a játékot szállította,

b) bármely gazdasági szereplőt, amelynek 
játékot szállítottak.

b) bármely gazdasági szereplőt, amelynek 
játékot szállítottak.

Megfelelő rendszereket és eljárásokat kell 
fenntartaniuk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ezeket az információkat 10 évig a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 
kérésére rendelkezésére bocsássák.

Or. en
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Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam vagy a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen azoknak a jogszabályi 
követelményeknek, amelyekre vonatkozik, 
és amelyek a 9. cikkben és a II. 
mellékletben vannak meghatározva, a 
Bizottság vagy az érintett tagállam a 
98/34/EK irányelv 5. cikke alapján 
létrehozott bizottság (a továbbiakban: 
bizottság) elé terjeszti az ügyet, indoklással 
ellátva. A bizottság haladéktalanul 
véleményt nyilvánít.

(1) Amennyiben egy tagállam vagy a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen azoknak a jogszabályi 
követelményeknek, amelyekre vonatkozik, 
és amelyek a 9. cikkben és a II. 
mellékletben vannak meghatározva, a 
Bizottság vagy az érintett tagállam a 
98/34/EK irányelv 5. cikke alapján 
létrehozott bizottság elé terjeszti az ügyet, 
indoklással ellátva. A bizottság, miután 
konzultált a megfelelő európai 
szabványügyi testületekkel, haladéktalanul 
véleményt nyilvánít.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
legalább a III. mellékletben 
meghatározott részeket tartalmazza, és 
ezeket folyamatosan frissítik. Az EK-
megfelelőségi nyilatkozat szerkezete 
megfelel a III. mellékletben meghatározott
mintának.

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
szerkezete megfelel az Európai Parlament 
és a Tanács termékek forgalomba 
hozatalának közös keretrendszeréről szóló 
…/2008/EK határozatának III.
mellékletében meghatározott mintának1, 
tartalmazza a határozat II. mellékletének 
vonatkozó moduljaiban meghatározott 
elemeket, és folymatosan frissítésre kerül. 
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A nyilatkozatot le kell fordítani azon 
tagállam által előírt nyelvre vagy 
nyelvekre, amelynek piacán a terméket 
forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik.
___________
HL L …

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek CE-jelölés

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A CE-jelölést csak a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője helyezheti el.

(2) A CE-jelölésre a .../.../EK rendelet 30. 
cikkében meghatározott általános elvek 
vonatkoznak. .

A CE-jelölés elhelyezésével vagy 
elhelyeztetésével a gyártó vállalja, hogy a 
játék megfelel az ebben az irányelvben 
meghatározott követelményeknek. 

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A CE-jelölés az egyetlen jelölés, amely 
tanúsítja, hogy a játék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek. 

törölve

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok tartózkodnak attól, hogy 
ezen irányelv rendelkezéseinek 
teljesítésével összefüggésben a CE-
jelöléstől eltérő megfelelőségi jelölést 
vezessenek be nemzeti jogszabályaikba, 
illetve az ilyen hivatkozásokat vissza kell 
vonniuk. 

törölve

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A játékokra tilos az olyan jelölések, 
jelek és feliratok elhelyezése, amelyek a 

törölve
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harmadik feleket félrevezethetik a CE-
jelölés jelentése vagy formája vagy 
mindkettő tekintetében. Minden más 
jelölés elhelyezhető a játékon, feltéve hogy 
nem érinti hátrányosan a CE-jelölés 
láthatóságát, olvashatóságát és jelentését.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelölés elhelyezésére vonatkozó 
szabályok és feltételek

A CE-jelölés felhelyezésének szabályai és
feltételei játékok esetén

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelölés a „CE” rövidítésből 
áll, mely az alábbi formában 
jelenik meg a terméken: 

törölve
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Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a CE-jelölés méretét csökkentik 
vagy növelik, be kell tartani az (1) 
bekezdés négyzethálós rajzán megadott 
arányokat.

törölve

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy adott jogszabály nem ír elő 
konkrét méreteket, a CE-jelölésnek 
legalább 5 mm magasnak kell lennie.

törölve

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett értékelést és 
figyelemmel kísérést a …/…/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditációs szervezet 
végzi el annak rendelkezéseivel 
összhangban.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdésben említett értékelést és 
figyelemmel kísérést a …/…/EK rendelet 
szerinti nemzeti akkreditációs szervezet 
végzi el annak rendelkezéseivel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) 
bekezdés szerinti értékelést, értesítést vagy 
figyelemmel kísérést átruházza, 
alvállalkozásnak adja vagy más módon 
olyan szervezetre bízza, amely nem 
kormányzati szervezet, akkor a megbízott, 
alvállalkozó vagy más módon megbízott
szervezetnek nyilvántartásba vett jogi 
személynek kell lennie, és a 
tevékenységeiből eredő felelősségekre 
kiterjedő előírásokkal kell rendelkeznie.

(3) Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) 
bekezdés szerinti értékelést, értesítést vagy 
figyelemmel kísérést átruházza vagy más 
módon egy olyan szervezetre bízza, amely 
nem kormányzati szervezet, akkor annak a 
szervezetnek nyilvántartásba vett jogi 
személynek kell lennie, és értelemszerűen 
meg kell felelnie a 23. cikk (1)–(6) 
bekezdésében foglalt követelményeknek. 
Emellett ennek a szervezetnek
tevékenységeiből eredő felelősségekre 
kiterjedő előírásokkal kell rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás.
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A bejelentő szervezet teljes 
felelősséget vállal a (3) bekezdésben 
említett szervezet által elvégzett 
feladatokért.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bejelentő hatóság teljesíti a (2)–(7) 
bekezdésben meghatározott 
követelményeket.

törölve

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bejelentő hatóság nem kínál vagy 
végez semmilyen olyan tevékenységet 
vagy szaktanácsadást, amelyet a 
megfelelőségértékelési szervezetek 
végeznek.

(5) A bejelentő hatóság kereskedelmi vagy 
kompetitív alapon nem kínál vagy végez 
semmilyen olyan tevékenységet vagy
szaktanácsadási szolgáltatást, amelyet a 
megfelelőségértékelési szervezetek 
végeznek.
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Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bejelentő hatóság megfelelő 
rendelkezéseket hoz a kapott információ 
bizalmas jellegének biztosításához.

(6) A bejelentő hatóság biztosítja a kapott 
információ bizalmas jellegét.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és 
a többi tagállamot azokról a nemzeti
eljárásokról, amelyeket
megfelelőségértékelési szervezetek 
értékelése és értesítése, valamint a 
bejelentett szervezet figyelemmel kísérése 
érdekében hoztak létre, továbbá ezen 
információk bármilyen változásáról.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
azokról az eljárásokról, amelyeket 
megfelelőségértékelési szervezetek 
értékelése és értesítése, valamint a 
bejelentett szervezet figyelemmel kísérése 
érdekében hoztak létre, illetve azok 
változásairól.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megfelelőségértékelési szervezet 
olyan harmadik fél, amely független az 
általa értékelt szervezettől vagy terméktől.

(3) A megfelelőségértékelési szervezet 
olyan harmadik fél, amely független az 
általa értékelt szervezettől vagy terméktől.

Ilyen szervezetnek tekinthető az olyan 
szervezet is, amely az általa értékelt játék 
tervezésében, gyártásában, szállításában, 
összeszerelésében, használatában vagy 
karbantartásában részt vevő 
vállalkozásokat képviselő üzleti 
szerveződéshez vagy szakmai szövetséghez 
tartozik, feltéve, ha függetlensége és 
érdekkonfliktus-mentessége bizonyított.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelőségértékelési szervezet, 
ennek felső szintű vezetése és dolgozója 
nem lehet annak a terméknek a tervezője, 
gyártója, szállítója, üzembe helyezője, 
vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója, amelyet értékelnek, valamint 
nem lehet az érintett felek meghatalmazott 
képviselője sem. Nem vehetnek részt 
közvetlenül e termékek tervezésében, 
gyártásában/kialakításában, forgalomba 
hozatalában, üzembe helyezésében, 
használatában vagy karbantartásában, és 
nem képviselhetik az ilyen tevékenységben 
részt vevő feleket sem.

(4) A megfelelőségértékelési szervezet, 
ennek felső szintű vezetése és dolgozója 
nem lehet annak a játéknak a tervezője, 
gyártója, szállítója, üzembe helyezője, 
vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója, amelyet értékelnek, valamint 
nem lehet az érintett felek meghatalmazott 
képviselője sem. Ez nem zárja ki az olyan 
értékelt játékok felhasználását, amelyek a 
megfelelőségértékelési szervezet 
működéséhez szükségesek, illetve az ilyen
termékek személyes célra történő
használatát.
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A megfelelőségértékelési szervezet, a 
szervezet felső szintű vezetése és az 
értékelő személyzet nem vehet részt 
közvetlenül e játékok tervezésében, 
gyártásában/kialakításában, forgalomba 
hozatalában, üzembe helyezésében, 
használatában vagy karbantartásában, és 
nem képviselhetik az ilyen tevékenységben 
részt vevő feleket sem. Nem vehetnek részt 
olyan tevékenységben, amely 
veszélyeztetné a bejelentett 
megfelelőségértékelési tevékenységeikkel 
kapcsolatos döntéshozói függetlenségüket 
és feddhetetlenségüket. Ez különösen a 
szaktanácsadási szolgáltatásokra 
érvényes.

Nem nyújthatnak tanácsadást az olyan 
megfelelőségértékelési tevékenységekhez 
kapcsolódóan, amelyek a kijelölésük 
értelmében rájuk hárulnak, továbbá az 
olyan termékekkel kapcsolatban,
amelyeket a közösségi piacon kívánnak 
forgalomba hozni. Ez nem zárja ki 
műszaki információk cseréjének a 
lehetőségét a gyártó és a 
megfelelőségértékelési szervezet között, 
továbbá olyan értékelt termékek 
felhasználását sem, amelyek a 
megfelelőségértékelési szervezet 
működéséhez szükségesek.
A megfelelőségértékelési szervezet 
biztosítja, hogy a leányvállalatainak és 
alvállalkozóinak tevékenysége ne 
befolyásolja megfelelőségértékelési 
tevékenységeinek bizalmas jellegét, 
objektivitását és pártatlanságát.

A megfelelőségértékelési szervezet 
biztosítja, hogy a leányvállalatainak és 
alvállalkozóinak tevékenysége ne 
befolyásolja megfelelőségértékelési 
tevékenységeinek bizalmas jellegét, 
objektivitását és pártatlanságát.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A megfelelőségértékelési szervezetnek 
alkalmasnak kell lennie az ilyen szervezet
számára a 19. cikk rendelkezései által
elrendelt valamennyi 
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére 
– amelyek elvégzésére kijelölték –
függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat 
a megfelelőségértékelési szervezet maga 
végzi-e el, vagy a nevében és felelősségi 
körében végzik-e el.

(6) A megfelelőségértékelési szervezetnek 
alkalmasnak kell lennie a számára a 19.
cikkben elrendelt valamennyi 
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére 
– amelyek elvégzésére kijelölték –
függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat 
a megfelelőségértékelési szervezet maga 
végzi-e el, vagy a nevében és felelősségi 
körében végzik-e el.

A megfelelőségértékelési szervezetnek –
minden alkalommal, valamint mindegyik 
megfelelőségértékelési eljárás és minden 
olyan termékfajta vagy -kategória 
tekintetében, amelyhez kijelölték –
rendelkeznie kell a szükséges
személyzettel, akik műszaki ismeretekkel, 
valamint elegendő és megfelelő 
tapasztalattal rendelkeznek a 
megfelelőségértékelési feladatok 
elvégzéséhez. Rendelkeznie kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel 
kapcsolatos műszaki és adminisztrációs 
feladatok megfelelő ellátásához szükséges 
eszközökkel is, továbbá valamennyi 
szükséges felszereléssel vagy 
létesítménnyel.

A megfelelőségértékelési szervezetnek –
minden alkalommal, valamint mindegyik 
megfelelőségértékelési eljárás és minden 
olyan termékfajta vagy -kategória 
tekintetében, amelyhez kijelölték –
rendelkeznie kell a szükséges:

a) személyzettel, akik műszaki 
ismeretekkel, valamint elegendő és 
megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a 
megfelelőségértékelési feladatok 
elvégzéséhez;
b) az eljárások leírásával, amelyek 
alapján a megfelelőségértékelés zajlik, 
biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és
reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell 
megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal, 
amelyek segítségével a bejelentett 
szervezetként végzett feladatok és az egyéb 
tevékenységek elkülönülnek egymástól;
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c) eljárásokkal, amelyek segítségével 
tevékenysége végzése során megfelelően 
figyelembe tudja venni a vállalkozások 
méretét, az ágazatot, amelyben működnek, 
a felépítésüket, a kérdéses 
terméktechnológia összetettségét és a 
termelési folyamat tömegtermelési vagy 
sorozatgyártási jellegét.
Rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési 
tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és 
adminisztrációs feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges eszközökkel is, 
továbbá valamennyi szükséges 
felszereléssel vagy létesítménnyel.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alapvető követelmények, az 
alkalmazandó harmonizált szabványok, 
valamint a vonatkozó közösségi 
jogszabályok és végrehajtási szabályok 
alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő 
ismerete és megértése;

c) az alapvető követelmények, az 
alkalmazandó harmonizált szabványok, 
valamint a közösségi harmonizációs
jogszabályok és végrehajtási szabályok 
alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő 
ismerete és megértése;

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A megfelelőségértékelési szervezet 
részt vesz a vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, valamint a 36. cikk
alapján létrehozott bejelentett szervezet 
koordináló csoportjának tevékenységeiben, 
illetve gondoskodik arról, hogy értékelő 
személyzete tájékoztatva legyen ezekről, 
továbbá általános iránymutatásként 
alkalmazza az említett csoport munkája 
eredményeként létrejött adminisztratív 
döntéseket és dokumentumokat.

(11) A megfelelőségértékelési szervezet 
részt vesz a vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, valamint az 
alkalmazandó közösségi harmonizációs 
jogszabály alapján létrehozott bejelentett 
szervezet koordináló csoportjának 
tevékenységeiben, illetve gondoskodik 
arról, hogy értékelő személyzete 
tájékoztatva legyen ezekről, továbbá 
általános iránymutatásként alkalmazza az 
említett csoport munkája eredményeként 
létrejött adminisztratív döntéseket és 
dokumentumokat.

Or. en

Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a megfelelőségértékelési 
szervezet igazolni tudja, hogy teljesíti az 
olyan harmonizált szabványokban rögzített 
kritériumokat, amelyek hivatkozásait 
közzétették az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, akkor azt kell vélelmezni, hogy 
megfelel a 25. cikkben meghatározott 
követelményeknek.

Amennyiben a megfelelőségértékelési 
szervezet igazolja, hogy teljesíti az olyan
vonatkozó harmonizált szabványokban
vagy azok részeiben rögzített 
kritériumokat, amelyek hivatkozásait 
közzétették az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, akkor azt kell vélelmezni, hogy 
megfelel a 25. cikkben meghatározott 
követelményeknek, amennyiben az 
alkalmazandó harmonizált szabványok 
kiterjednek azokra a követelményekre.

Or. en
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Indokolás

Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Formai kifogás harmonizált szabvány 

ellen
Amennyiben valamelyik tagállamnak vagy 
a Bizottságnak formai kifogása van a 26. 
cikkben említett harmonizált szabványok 
ellen, a 13. cikk rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a megfelelőségértékelési
szervezet a megfelelőség értékelésével 
kapcsolatos bizonyos feladatokat
alvállalkozásnak adja, vagy egy 
leányvállalatot vesz igénybe, biztosítania 
kell, hogy az alvállalkozó vagy a 
leányvállalat megfelel a 25. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

(1) Amennyiben a bejelentett szervezet a 
megfelelőség értékelésével kapcsolatos 
bizonyos feladatokat alvállalkozásba adja, 
vagy egy leányvállalatot vesz igénybe, 
biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy 
a leányvállalat megfelel a 25. cikkben 
meghatározott követelményeknek, és 
tájékoztatja a bejelentő hatóságot.

Or. en
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Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelőségértékelési szervezet 
teljes felelősséget vállal az alvállalkozók 
vagy leányvállalatok által elvégzett 
feladatokért függetlenül attól, hogy hol van 
székhelyük.

(2) A bejelentett szervezet teljes 
felelősséget vállal az alvállalkozók vagy 
leányvállalatok által elvégzett feladatokért,
függetlenül attól, hogy azok hol vannak 
letelepedve.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelőségértékelési szervezet a
nemzeti hatóságok számára elérhetővé 
teszi az alvállalkozó vagy a leányvállalat 
szakmai képesítésére és az alvállalkozó 
vagy a leányvállalat által a 19. cikk szerint 
elvégzett munkára vonatkozó megfelelő 
dokumentumokat.

(4) A bejelentett szervezet a bejelentő 
hatóság számára elérhetővé teszi az 
alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai 
képesítésére és az általuk a 19. cikk szerint 
elvégzett munka értékelésére vonatkozó 
megfelelő dokumentumokat.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentés nem a 28. 
cikk (2) bekezdésében említett 
akkreditációs igazoláson alapul, a bejelentő 
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi 
tagállamnak a megfelelőségértékelési 
szervezet szakmai alkalmasságának 
ellenőrzéséhez szükséges összes igazoló 
okmányt.

(4) Amennyiben a bejelentés nem a 28. 
cikk (2) bekezdésében említett 
akkreditációs igazoláson alapul, a bejelentő 
hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi 
tagállamnak azokat az okmányokat, 
amelyek igazolják a megfelelőségértékelési 
szervezet szakmai alkalmasságát, 
valamint tanúsítják azon meghozott 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
szervezet rendszeres ellenőrzését és azt, 
hogy az továbbra is megfeleljen a 25.
cikkben lefektetett követelményeknek.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érintett szervezet csak akkor láthatja 
el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, 
ha a Bizottság és a többi tagállam a 
bejelentést követő két hónapon belül nem
emelt kifogást.

(5) Az érintett szervezet csak akkor láthatja 
el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, 
ha a Bizottság vagy a többi tagállam
akkreditációs igazolás használata esetén a 
bejelentést követő két héten belül, 
akkreditáció használata nélkül a 
bejelentést követő két hónapon belül nem
emel kifogást.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az 
ilyen szervezet tekinthető bejelentett 
szervezetnek.

Ezen irányelv alkalmazásában csak az 
ilyen szervezet tekinthető bejelentett 
szervezetnek.

Or. en
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Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a bejelentő hatóság 
megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, 
hogy a bejelentett szervezet már nem 
teljesíti a 25. cikkben meghatározott 
követelményeket, vagy elmulasztja 
teljesíteni kötelezettségeit, akkor a 
bejelentő hatóság adott esetben 
korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 
visszavonhatja a bejelentést. Erről
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot.

(1) Amennyiben a bejelentő hatóság 
megállapítja, vagy tájékoztatják arról, 
hogy a bejelentett szervezet már nem 
teljesíti a 25. cikkben meghatározott 
követelményeket, vagy elmulasztja 
teljesíteni kötelezettségeit, akkor a 
bejelentő hatóság adott esetben 
korlátozhatja, felfüggesztheti vagy 
visszavonhatja a bejelentést, attól függően, 
hogy mennyire súlyos mértékben 
mulasztották el teljesíteni a 
követelményeket vagy kötelezettségeket. A 
tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja 
a Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság biztosítja, hogy a 
vizsgálata során kapott információkat 
bizalmasan kezeli.

(3) A Bizottság biztosítja, hogy a 
vizsgálata során kapott kényes
információkat bizalmasan kezeli.

Or. en
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Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A megfelelőség értékelését az 
arányosság elvével összhangban, a 
gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen 
terhek elkerülésével végzik el. A 
megfelelőséget értékelő szervezetek 
tevékenységük végzése során megfelelően 
figyelembe veszik a vállalkozások méretét,
az ágazatot, amelyben működnek, a
felépítésüket, a kérdéses 
terméktechnológia összetettségét és a
termelési folyamat tömegtermelési vagy 
sorozatgyártási jellegét.

Mindeközben azonban tiszteletben kell 
tartaniuk a játék jelen irányelv 
rendelkezéseinek való megfeleléséhez 
szükséges szigorúság mértékét és a 
védelem szintjét.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott 
tájékoztatási felkérésekről,

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott, a 
megfelelésértékelő tevékenységekre 
vonatkozó tájékoztatási felkérésekről;
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Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk 
bejelentett szervezetek részt vesznek a 
csoport munkájában.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk 
bejelentett szervezetek közvetlenül vagy 
kijelölt képviselőkön keresztül részt 
vesznek a csoport(ok) munkájában.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2001/95/EK irányelv 6., 8.
és 9. cikkének megfelelően megszervezik 
és elvégzik a felügyeletet. E 
rendelkezéseken kívül az említett irányelv
38., 39. és 40. cikkét is alkalmazni kell.

A tagállamok a ..../../EK rendelet 15–29.
cikkének megfelelően megszervezik és 
elvégzik a forgalomba hozott játékok 
piacfelügyeletét. E rendelkezéseken kívül 
az említett irányelv 39. cikkét is alkalmazni 
kell.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
A piacfelügyeleti hatóságok hatáskörei
1. A piacfelügyeleti hatóságok az érintett 
gazdasági szereplőktől a hatékony 
piacfelügyelethez szükséges bármilyen 
információra számot tarthatnak, beleértve 
a 20. cikkben említett technikai 
dokumentációt is.
2. A piacfelügyeleti hatóságok kérhetik a 
bejelentett szervezeteket, hogy 
szolgáltassanak információt a szervezet 
által kiadott vagy visszavont bármely EK-
típusvizsgálati bizonyítványról, vagy arról, 
hogy miért tagadták meg az ilyen 
bizonyítvány kiállítását, beleértve a 
vizsgálati jelentéseket és a műszaki 
dokumentációt is. 
3. A piacfelügyeleti hatóságnak joga van 
belépnie az érintett gazdasági szereplők 
telephelyére, amennyiben a játékok 
piacfelügyeletének 37. cikknek 
megfelelően történő elvégzéséhez 
szükséges.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A piacfelügyeleti hatóságok kérhetik 
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a bejelentett szervezeteket, hogy 
szolgáltassanak információt a szervezet 
által kiadott vagy visszavont bármely EK-
típusvizsgálati bizonyítványról, vagy arról, 
hogy miért tagadták meg az ilyen 
bizonyítvány kiállítását, beleértve a 
vizsgálati jelentéseket és a műszaki 
dokumentációt is.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk törölve
Piacfelügyeleti együttműdés

1. A tagállamok minden kockázatot 
jelentő játékhoz kapcsolódóan biztosítják 
az együttműködést és információcserét 
piacfelügyeleti hatóságaik, más 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságai, 
saját hatóságaik, a Bizottság és a releváns 
ügynökségek között.
2. Az (1) bekezdés alkalmazásában egy 
adott tagállam piacfelügyeleti hatósága 
kérésre segítséget nyújtanak más 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak 
információ vagy dokumentumok 
szolgáltatásával, a megfelelő vizsgálatok 
elvégzésével, bármilyen megfelelő 
intézkedés megvalósításával vagy más 
tagállamokban kezdeményezett 
vizsgálatokban történő részvétellel.

Or. en
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Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az egyik tagállam 
piacfelügyeleti hatóságai a 2001/95/EK 
irányelv 12. cikke alapján intézkedést 
hoztak, illetve ha elégséges indokuk van 
azt feltételezni, hogy az ebben az
irányelvben szabályozott játék kockázatot 
jelent az emberek egészségére vagy 
biztonságára, akkor a megfelelő gazdasági 
szereplőkkel együtt elvégzik az érintett
játék értékelését, amely az ebben az
irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed.

(1) Amennyiben az egyik tagállam 
piacfelügyeleti hatóságai a …/…/EK 
rendelet 20. cikke alapján intézkedést 
hoztak, illetve ha elégséges indokuk van 
azt feltételezni, hogy az ezen irányelvben 
szabályozott termék kockázatot jelent az 
emberek egészségére vagy biztonságára,
illetve a közérdekék védelmének más, ezen 
irányelvben szabályozott kérdései 
szempontjából, akkor a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az 
érintett termék értékelését, amely kiterjed
az ezen irányelvben meghatározott összes 
követelményre. Az érintett gazdasági 
szereplők az igényeknek megfelelően 
együttműködnek a piacfelügyeleti 
hatóságokkal.

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a játék nem felel meg az ebben az 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor felszólítják az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
korrekciós intézkedések megtételére, hogy 
a játék megfeleljen az említett 
követelményeknek, vagy – az előírásuktól 
függően és a kockázat jellegével arányosan 
– ésszerű határidőn belül visszavonják a 
játékot a piacról vagy visszahívják.

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a játék nem felel meg az ebben az 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére, hogy a játék megfeleljen az 
említett követelményeknek, vagy – az 
előírásuktól függően és a kockázat 
jellegével arányosan – ésszerű határidőn 
belül visszavonják a játékot a piacról vagy 
visszahívják.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek 
megfelelően tájékoztatják az illetékes 
bejelentett szervezetet.
A (2) albekezdésben említett 
intézkedésekre a …/EK rendelet 21. cikke 
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alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gazdasági szereplők biztosítják, hogy 
az esetleges korrekciós intézkedéseket az 
összes olyan érintett játék tekintetében
meghozzák, amelyeket a közösségi piacon
hozzáférhetővé tettek.

(3) A gazdasági szereplők biztosítják
minden megfelelő korrekciós intézkedés 
meghozatalát az összes olyan érintett játék 
tekintetében, amelyet a közösségi piacon
elérhetővé tettek.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő játék azonosításához szükséges 
adatokat, a játék származási helyét, a 
felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát. A piacfelügyeleti hatóságok 
külön jelzik, hogy az előírások megsértése
a következők egyike miatt következett-e 
be:

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, az állítólagos meg nem felelés és a 
felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett gazdasági 
szereplő által felhozott érveket. A
piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, 
hogy a meg nem felelés a következők 
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egyike miatt következett-e be:

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok biztosítják az olyan 
megfelelő korlátozó intézkedések 
haladéktalan meghozatalát az érintett 
játékkal kapcsolatban, mint például a 
játék visszavonása a piacról.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
megalapozottnak ítélik, és a játék 
megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában említett 
harmonizált szabványok hiányosságainak 
tudható be, akkor a Bizottság vagy a
tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke
alapján létrehozott állandó bizottság elé 
terjeszti az ügyet.

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
megalapozottnak ítélik meg, és a játék 
megfelelőségének hiánya a 41. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában említett 
harmonizált szabványok hiányosságainak 
tudható be, akkor a Bizottság tájékoztatja 
az illetékes európai szabványügyi 
szerv(ek)et, és a 98/34/EK irányelv 5. 
cikke által létrehozott állandó bizottság elé 
terjeszti az ügyet. Ez a bizottság konzultál 
az illetékes európai szabványügyi szervvel 
(szervekkel), majd haladéktalanul 
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véleményt nyilvánít. 

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 41. cikk (4) bekezdésében említett 
intézkedés olyan intézkedés, amelyet a
2001/95/EK irányelv 12. cikke szerint a 
Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren
(RAPEX) keresztül jelenteni kell, nem 
szükséges az ezen irányelv 41. cikkének
(4) bekezdésében meghatározott külön 
jelentést elkészíteni, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek:

Ha a 41. cikk (4) bekezdésében említett 
intézkedés olyan intézkedés, amelyet a
..../../EK irányelv 22. cikke szerint a 
Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren
(RAPEX) keresztül jelenteni kell, nem 
szükséges az ezen irányelv 41. cikkének
(4) bekezdésében meghatározott külön 
jelentést elkészíteni, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek:

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) nincs műszaki dokumentáció, vagy 
hiányos.

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 
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Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
III Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártó (meghatalmazott 
képviselőjének) neve és címe:

(2) A gyártó vagy meghatalmazott 
képviselőjének neve és címe:

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
III Melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyilatkozat tárgya (a nyomon 
követést lehetővé tevő játék azonosítója);

(4) A nyilatkozat tárgya (a nyomon 
követést lehetővé tevő játék azonosítója). 
Ahol szükséges, magában foglalhat 
fényképet):

Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
III Melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (név, szám)…. bejelentett szervezet 
elvégezte a … (a beavatkozás ismertetése) 
…, és a következő bizonyítványt adta ki: 
….

(7) Ahol szükséges, a (név, szám)…. 
bejelentett szervezet elvégezte a … (a 
beavatkozás ismertetése) …, és a 
következő bizonyítványt adta ki: …
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Or. en

Indokolás

 Az árukra vonatkozó intézkedéscsomaghoz igazodó technikai kiigazítás. 

Módosítás: 80

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek 
a nemrég felfedezett kockázatoktól védve 
legyenek, szükség van új alapvető 
biztonsági követelmények elfogadására is.
Különösen a játékokban felhasznált vegyi 
anyagokra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítése és újrafogalmazása szükséges.
Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy 
a játékoknak meg kell felelniük a vegyi 
anyagokról szóló általános 
jogszabályokban foglaltaknak, különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a 
rendelkezéseket azonban hozzá kell 
igazítani a gyermekek különleges 
igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv szerint a játékokban 
található rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus (CMR) anyagokat az alapján
kell közzétenni, hogy ezek az anyagok

(16) Annak érdekében, hogy a gyermekek 
a nemrég felfedezett kockázatoktól védve 
legyenek, szükség van új alapvető 
biztonsági követelmények elfogadására is.
Különösen a játékokban felhasznált vegyi 
anyagokra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítése és újrafogalmazása szükséges.
Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy 
a játékoknak meg kell felelniük a vegyi 
anyagokról szóló általános 
jogszabályokban foglaltaknak, különösen a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek. Ezeket a 
rendelkezéseket azonban hozzá kell 
igazítani a gyermekek különleges 
igényeihez, akik kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportot alkotnak. Ezért a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK irányelv szerint a játékokban 
található rákkeltő, mutagén vagy 
reprotoxikus (CMR) anyagok tekintetében 
új, kockázatelemzésen alapuló 
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milyen veszélyt jelentenek az emberi 
egészségre. Bizonyos anyagokra 
vonatkozóan a 88/378/EGK irányelvben 
megállapított egyedi szintértékeket a 
tudomány fejlődését figyelembe véve meg 
kell változtatni.

korlátozásokat kell meghatározni, mivel
ezek az anyagok különös veszélyt
jelenthetek az emberi egészségre.
Bizonyos anyagokra vonatkozóan a 
88/378/EGK irányelvben megállapított 
egyedi szintértékeket a tudomány 
fejlődését figyelembe véve meg kell 
változtatni.

Or. nl

Indokolás

Az ezen irányelvben foglalt korlátozások a veszély és kitettség kombinációjából adódó 
lehetséges káros hatáson alapulnak. Helyénvaló ennek határozott megemlítése a 
preambulumbekezdésekben.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Harmonizált, két éves átmeneti 
időszakra van szükség ezen irányelv 
hatálybalépését követően, hogy a 
játékgyártóknak és a többi piaci 
szereplőnek legyen ideje az új technikai 
követelményekhez való alkalmazkodásra, 
és hogy biztosítani lehessen ezen irányelv 
következetes végrehajtását az Európai 
Unióban.

Or. nl

Indokolás

 Az irányelvtervezet arról rendelkezik, hogy a tagállamok nem akadályozhatják meg az olyan 
játékok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 88/378/EGK irányelvnek, és amelyeket 
ennek az irányelvnek a hatályba lépését megelőzően, vagy a hatályba lépést követő legfeljebb 
2 éven belül hoztak forgalomba. Félreértések és félreértelmezések elkerülése érdekében 
helyénvaló ennek határozott megemlítése a preambulumbekezdésekben.
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Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: 
kereskedelmi tevékenység során a játékok 
szállítása a közösségi piacon forgalmazás, 
fogyasztás vagy felhasználás céljából, 
függetlenül attól, hogy ez fizetés ellenében 
vagy térítésmentesen történik-e,

(1) „piaci hozzáférhetőség biztosítása”: 
kereskedelmi tevékenység során a játékok 
szállítása a közösségi piacon forgalmazás,
fogyasztás vagy felhasználás céljából, 
függetlenül attól, hogy ez fizetés ellenében 
vagy térítésmentesen történik-e, illetve 
hogy profitszerzés-e a cél vagy sem,

Or. nl

Indokolás

Ezen irányelvben kell szabályozni a non-profit szövetségek általi játékszállítást.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „játékeszköz”: otthoni használatra 
szánt, a motoros üléses járművek 
kivételével az egy vagy két gyermek 
testsúlyát elbíró, olyan játékokat jelenti, 
amelyekben vagy amelyeken a gyermek 
játszhat, mint például a hinta, körhinta, 
mászóka, gumiasztal, lubickolómedence és 
a nem vízi, felfújható játékok;

(11) „játékeszköz”: otthoni használatra 
szánt, a motoros üléses járművek 
kivételével az olyan játékokat jelenti, 
amelyekben vagy amelyeken a gyermek 
játszhat, mint például a hinta, körhinta, 
mászóka, gumiasztal, lubickolómedence és 
a nem vízi, felfújható játékok, függetlenül 
attól, hogy egy vagy két gyermek testsúlyát 
elbírónak tervezték-e őket;

Or. nl
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Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) „kifejezetten az x korcsoportba 
tartozó gyermekek számára tervezett vagy 
nekik szánt játékok”: e fogalom jelentése, 
hogy a gyermeknek rendelkeznie kell a 
kérdéses korcsoportnak megfelelő 
készségekkel és szellemi képességekkel.

Or. nl

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a gyártó nem tüntet fel fiktív korcsoportot a címkén kötelezettségei 
és/vagy felelőssége elhárítása érdekében.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az V. melléklet B. részében felsorolt 
játékkategóriákat illetően az ott 
feltüntetett figyelmeztetéseket kell 
használni.

Az V. melléklet B. részének (1) 
bekezdésében meghatározott 
figyelmeztetések nem használhatók 
olyan játékok esetében, amelyeket 
funkciójuk, méretük vagy egyéb 
jellemzőjük miatt 3 évnél fiatalabb 
gyermekeknek szánnak.

Or. nl

Indokolás

A hatóságok gyakran találkoznak olyan játékokkal, amelyeket 3 évnél fiatalabb gyermekeknek 
szántak, és a „csak három évnél idősebb gyermekek számára, mivel ....” figyelmeztetést 
viselik. Egyes gyártók azért teszik ezt, hogy megkerüljék kötelezettségeiket vagy kibújjanak a 
felelősség alól. Mivel az V. melléklet nem tiltja meg kifejezetten e formula használatát, jogi 
téren megkönnyítené a piacfelügyelet dolgát, ha az szerepelne az irányelvben. 
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Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, jól olvashatóan és 
pontosan fel kell tüntetnie. A csomagolás 
nélkül értékesített játékok esetében a 
megfelelő figyelmeztetéseket a játékokon 
kell elhelyezni.

(2) A gyártónak a játékkal kapcsolatos 
figyelmeztetéseket a játékon feltüntetett 
címkén, a csomagoláson, szükség esetén 
pedig a játékhoz mellékelt használati 
utasításon láthatóan, pontosan és jól 
olvashatóan, valamint a fogyasztó által 
megértett nyelven fel kell tüntetnie. A 
csomagolás nélkül értékesített játékok 
esetében a megfelelő figyelmeztetéseket a 
játékokon kell elhelyezni.

Or. nl

Indokolás

 Még akkor is, ha egy tagállam nem állapít meg a nyelvre vonatkozó szabályokat, a lényegi 
információkat olyan nyelven kell megadni, amelyet a fogyasztók feltehetően megértenek.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseket 
az értékesítés helyén minden használó 
számára láthatóan, olvashatóan és
észrevehetően kell elhelyezni.

A használók minimális és maximális 
életkorát meghatározó figyelmeztetéseknek 
láthatónak és olvashatónak kell lenniük.

Or. nl

Indokolás

Az irányelvnek biztosítania kell, hogy a fogyasztókat tájékoztatják, anélkül, hogy beleszólna 
abba, hogy a forgalmazók hogyan alakítják ki boltjaikat.
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok követelhetik, hogy ha a 
játékokat országuk területén hozzák 
forgalomba, a figyelmeztetéseket és a 
biztonsági utasításokat vagy azok 
némelyikét saját hivatalos nyelvükön vagy 
nyelveiken tegyék közzé.

(3) A tagállamok követelhetik, hogy ha a 
játékokat országuk területén hozzák 
forgalomba, a figyelmeztetéseket, a 
biztonsági utasításokat és a használati 
utasításokat, vagy azok némelyikét, saját 
hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken 
tegyék közzé.

Or. nl

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok a játékok, amelyek nincsenek 
ellátva CE-jelöléssel, és nem felelnek meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, azzal a 
feltétellel vehetnek részt kereskedelmi 
vásárokon és kiállításokon, hogy olyan 
jellel látják el őket, amely nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a játékok nem felelnek meg 
ezen irányelv követelményeinek, és a 
játékokat nem lehet árusítani vagy ingyen 
szétosztani.

(7) A tagállamok nem tilthatják meg, hogy 
azok a játékok, amelyek nincsenek ellátva 
CE-jelöléssel, és nem felelnek meg ezen 
irányelv rendelkezéseinek, részt vegyenek
kereskedelmi vásárokon és kiállításokon,
amennyiben olyan jellel látják el őket, 
amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a játékok 
nem felelnek meg ezen irányelv 
követelményeinek, és a játékokat nem lehet 
árusítani vagy ingyen szétosztani.

Or. nl

Indokolás

 Pontosítás az egységes piac működése fényében.
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Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók a játék forgalomba hozatala előtt 
elemzést végeznek a játékkal kapcsolatos 
vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, 
gyúlékonysági, higiénikus és 
radioaktivitási veszélyekről, és felmérik az 
ezeknek való potenciális kitettség mértékét.

A gyártók a játék forgalomba hozatala előtt 
elemzést végeznek a játékkal kapcsolatos 
vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, 
gyúlékonysági és radioaktivitási 
veszélyekről, és felmérik az ezeknek való 
potenciális kitettség mértékét.

Or. nl

Indokolás

 Ez a veszély nem a játékban rejlő adottság, hanem a használatához köthető. Ilyen elemzés 
tehát nem végezhető el megfelelően.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
I Melléklet– 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. kerékpárok, robogók és egyéb olyan 
sportolásra tervezett közlekedési eszközök, 
amelyeket közúton vagy járdán való 
használatra szántak;

4. robogók és egyéb olyan sportolásra 
tervezett közlekedési eszközök, amelyeket 
közúton vagy járdán való használatra 
szántak;

a maximálisan 435 mm-nél magasabb 
nyeregmagasságú kerékpárok, ahol a 
magasság a talajtól a nyereg felső 
felületéig mért függőleges távolság úgy, 
hogy a nyereg vízszintes helyzetben van és 
a nyeregrúd a legalacsonyabb beillesztési 
jelhez van igazítva;

Or. nl

Indokolás

A gyermekbiciklikről szóló jelenlegi európai jogszabályok nem világosak, és különbséget 
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tesznek a legfeljebb 435 mm magas nyeregmagasságú kerékpárok (EN 71-1), a maximálisan 
435 mm-nél magasabb, de 635 mm-nél alacsonyabb nyeregmagasságú kerékpárok 
(EN14765), valamint a 635 mm-nél magasabb kerékpárok között (EN 14764). Az első biciklit 
nem közúti használatra szánták és a tagállami jogszabályoktól függően, nem tekintendő 
kerékpárnak. Ez a következetlenség bizonytalanságot szül mind a piacfelügyelet, mind a 
gyártók számára.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet – I rész – 4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél 
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy 
lélegezhesse be. Ez vonatkozik más szájba 
vehető játékokra, valamint azok 
alkotórészeire és leválasztható részeire is.

Azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és 
azoknak a leválasztható részeknek, 
amelyek egyértelműen olyan játékok 
részei, amelyeket nyilvánvalóan 3 évnél 
fiatalabb gyermekek számára szántak, 
olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a 
gyermek ne nyelhesse le és/vagy 
lélegezhesse be. Ez vonatkozik más szájba 
vehető játékok szájrészére, valamint azok 
alkotórészeire és a szájrészek leválasztható 
részeire is, függetlenül attól, hogy a 
játékot mely korcsoportnak szánják.

Or. nl

Indokolás

A jelenlegi szövegezés túlságosan korlátozó, amennyiben az idősebb gyermekeknek szánt 
szájba vehető játék sem állhat kisebb alkotórészekből.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet– III rész– 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 

(3) A 2. pont első mondatában 
meghatározott korlátozások 
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alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag
hozzáférhetetlen összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók

alkalmazásának sérelme nélkül a 
67/548/EGK irányelvvel összhangban 
rákkeltőként, mutagénként vagy 
reprotoxikusként meghatározott anyagok
(CMR-anyagok) játékokban történő 
felhasználása tilos, ha egyenkénti 
koncentrációjuk legalább az 1999/45/EK 
irányelvvel összhangban az ezeket az 
anyagokat tartalmazó termékek 
osztályozásánál megállapított releváns 
koncentráció szintje, kivéve ha az anyagok 
a játékok gyermekek számára fizikailag
semmilyen körülmények között sem 
hozzáférhető összetevőiben vagy 
mikrostrukturálisan különálló részeiben 
találhatók.

Or. nl

Indokolás

Pontosabb szövegezésre van szükség.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet – III rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban az 1. vagy 2. kategóriájú 
CMR-anyagként meghatározott anyagokat 
vagy készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

(4) A 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban az 1., 2., vagy 3. kategóriájú 
CMR-anyagként meghatározott anyagokat 
vagy készítményeket az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lehet a játékokban 
felhasználni:

Or. nl

Indokolás

Nincs megfelelő indok az 1., 2. és 3. CMR-kategóriák eltérő kezelésére.
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Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet– III rész– 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 67/548/EGK irányelv szerinti 3. 
kategóriájú CMR-anyagoknak minősülő 
anyagok vagy készítmények akkor 
használhatók fel a játékokban, ha az 
illetékes tudományos bizottság az anyagot 
kiértékelte, és használatát különös 
tekintettel az annak való kitettség 
szempontjából biztonságosnak találta, 
megszületett a 45. cikk (2) bekezdésében 
említett határozat, és fogyasztói cikkekben 
való használatukat az 1907/2006/EK 
(REACH) rendelet nem tiltja.

törölve

Or. nl

Indokolás

Nincs megfelelő indok az 1., 2. és 3. kategóriájú CMR-anyagok eltérő kezelésére. E módosítás 
az előadó által a II. melléklet III. részének 4. pontjához fűzött módosításához kapcsolódik.

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet– III rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szájba vehető játékoknak vagy 
részeiknek, függetlenül attól, hogy a 
játékot mely korcsoportnak szánják, meg 
kell felelniük az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagokról és tárgyakról szóló, 2004. 
október 27-i 1935/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, 
az élelmiszer-csomagolóanyagokat érintő 
kioldódási határértékre vonatkozó 
követelményeknek.

Or. nl
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Indokolás

Helyénvaló, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és 
tárgyakra vonatkozó jelenlegi szabályok legyenek érvényesek a szájba vehető játékokra vagy 
részeikre is.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet – III rész– 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A bőrrel rendszeresen érintkező 
játékoknak, mint az ujjal felvihető  festék 
vagy a gyurma, meg kell felelniük a 
76/768/EGK irányelvben meghatározott 
összetételre vonatkozó és címkézési 
követelményeknek.

Or. nl

Indokolás

Nincs ok arra, hogy a játékokról szóló irányelv a bőrrel rendszeresen érintkező játékok 
esetében kevésbé szigorú szabályokat határozzon meg a kozmetikumokról szóló irányelvben 
foglaltaknál.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet– III rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A játékok nem 
tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula 
helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol

7. A játékok nem 
tartalmazhatják az alábbi 
allergén illatanyagokat:

(1) örvénygyökér (Inula 
helenium)
(2) allil-izocianát
(3) benzil-cianid
(4) 4 terc-butilfenol
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(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-

metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol

(6,7-dihidro-geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-

butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-

dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-

undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az 

azokból készült 
készítmények

(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-

acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-

dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-

on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-

1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea 

lappa Clarke)

(5) mirhafűolaj
(6) ciklámen-alkohol
(7) dietil-maleát
(8) dihidrokumarin
(9) 2,4-dihidroxi-3-

metilbenzaldehid
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol

(6,7-dihidro-geraniol)
(11) 4,6-dimetil-8-tert-

butilkumarin
(12) dimetil-citrakonát
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-

dodekatrien-3-on
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-

undekatrien-2-on
(15) difenil-amin
(16) etil-akrilát
(17) friss fügefalevél és az 

azokból készült 
készítmények

(18) transz-2-heptenal
(19) transz-2-hexenal dietil-acetál
(20) transz-2-hexenal dimetil-

acetál
(21) hidroabietil-alkohol
(22) 4-etoxi-fenol
(23) 6-izopropil-2-

dekahidronaptalenol
(24) 7-metoxikumarin
(25) 4-metoxifenol
(26) 4-(p-metoxifenil)-3-butén-2-

on
(27) 1-(p-metoxifenil)-1-pentán-

1-on
(28) metil-transz-2-butenoát
(29) 6-metilkumarin
(30) 7-metilkumarin
(31) 5-metil-2,3-hexanedion
(32) costusgyökér (Saussurea 

lappa Clarke)
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(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam

(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-

undekatrien-2-on
(38) verbana olaj (Lippia 

citriodora Kunth)
A fenti az anyagok nyomokban 
való jelenléte engedélyezett, 
amennyiben a helyes gyártási 
gyakorlat során technikailag 
elkerülhetetlen.
Ezenkívül azt is fel kell tüntetni, ha 
a játékok az alábbi allergén 
illatanyagokat a tömegük 0,01 %-át 
meghaladó koncentrációban 
tartalmazzák:
(1) amil cinnamal
(2) amilcinnamil-alkohol
(3) anizil-alkohol
(4) benzil-alkohol
(5) benzil-benzoát
(6) benzil-cinnamát
(7) benzil-szalicilát
(8) cinnamál
(9) cinnamil-alkohol
(10) citrál
(11) citronellol
(12) kumarin
(13) eugenol
(14) farnezol
(15) geraniol
(16) hexil-cinnamaldehid
(17) hidroxi-citronellál
(18) hidroxi-

metilpentilciklohexenekarbo
xaldehid

(19) izoeugenol

(33) 7-etoxi-4-metilkumarin
(34) hexahidrokumarin
(35) perui balzsam

(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-pentilidén-ciklohexanon
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-

undekatrien-2-on
(38) verbana olaj (Lippia 

citriodora Kunth)

(39) amil cinnamal
(40) amilcinnamil-alkohol
(41) anizil-alkohol
(42) benzil-alkohol
(43) benzil-benzoát
(44) benzil-cinnamát
(45) benzil-szalicilát
(46) cinnamál
(47) cinnamil-alkohol
(48) citrál
(49) citronellol
(50) kumarin
(51) eugenol
(52) farnezol
(53) geraniol
(54) hexil-cinnamaldehid
(55) hidroxi-citronellál
(56) hidroxi-

metilpentilciklohexenekarbo
xaldehid

(57) izoeugenol
(58) liliom (a kozmetikumokról 

szóló irányelv 83. 
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(20) liliom (a kozmetikumokról 
szóló irányelv 83. 
bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid

(21) d-Limonén
(22) linalool
(23) metil-heptin-karbonát
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciklohexén-1-il)-3-butén-2-
on

(25) tölgyfamoha kivonatok
(26) famoha kivonatok

bejegyzésében: 2-(4-tert-
butilbenzil) propionaldehid

(59) d-Limonén
(60) linalool
(61) metil-heptin-karbonát
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciklohexén-1-il)-3-butén-2-
on

(63) tölgyfamoha kivonatok
(64) famoha kivonatok

A fenti az anyagok nyomokban 
való jelenléte engedélyezett, 
amennyiben a helyes gyártási 
gyakorlat során ez technikailag 
elkerülhetetlen.

Or. nl

Indokolás

Nem kívánatos olyan illatanyagok használata játékokban, amelyek gyermekeknél allergiát 
válthatnak ki.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet– V rész– 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A játékokat úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai 
és tisztasági követelményeknek, hogy 
elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a 
szennyeződés veszélye.

1. A játékokat úgy kell megtervezni és 
kivitelezni, hogy megfeleljenek a higiéniai 
és tisztasági követelményeknek, hogy 
elkerülhető legyen a fertőzés, betegség és a 
szennyeződés veszélye. A játékoknak 
moshatónak, tisztíthatónak és 
fertőtleníthetőnek kell lenniük.

Or. nl
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Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
II Melléklet – V rész– 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek 
tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell 
lenniük, és a biztonsági követelményeknek 
mosás után is meg kell felelniük.

2. A 3 évnél fiatalabb gyermekeknek 
tervezett plüssjátékoknak moshatónak kell 
lenniük, és a biztonsági követelményeknek 
mosás után is meg kell felelniük.
Amennyiben az ilyen játékoknak olyan 
mechanikus összetevője van, amely vízbe 
merülve károsodhat, az anyag felületének 
lemoshatónak kell lennie.

Or. nl

Indokolás

A kiegészítésnek higiéniai szempontból fontos.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
V Melléklet– B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Élelmiszerekben található játékok
Az élelmiszerekben található vagy 
az élelmiszerrel összekevert 
játékokat a következő 
figyelmeztetéssel kell ellátni:

„Felnőtt felügyelete mellett 
ajánlott”.

7. Élelmiszerekben található játékok
Az élelmiszerekben található vagy az 
élelmiszerrel összekevert játékokat a 
következő figyelmeztetéssel kell ellátni:

„A játékot el kell távolítani, mielőtt az 
élelmiszer a gyermekhez kerül.”

Or. nl

Indokolás

Ez a szövegezés jobban biztosítja a gyermek biztonságát.
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INDOKOLÁS

1. A javaslat háttere és az általa bevezetett újítások

A Bizottság javaslata a játékok biztonságáról szóló 1988. május 3-i 88/378/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezését és helyettesítését szolgálja.

A 88/378/EGK irányelv volt az „új megközelítés” jegyében bevezetett első irányelv, amely 
értelmében az alapvető biztonsági követelményeket maga az irányelv tartalmazza, a műszaki 
leírások pedig harmonizált szabványok tárgyát képezik. Az új irányelvjavaslat is ugyanezeken 
az elveken alapszik.

Noha az 1988-as irányelv megfelelt az elvárásoknak és az Európai Unión belül biztosította a 
játékok biztonságának magas szintjét, húsz évvel kihirdetése után korszerűsítésre szorul.  
Figyelembe kell venni az új típusú, esetleg új fajta anyagokból készült játékok 
kifejlesztésének és forgalmazásának köszönhetően felmerülő (lehetséges) új biztonsági 
kockázatokat is. 

A Bizottság szerint a felülvizsgálat alapvetően az alábbiakra irányul:

a. szigorúbb biztonsági követelmények bevezetése, főként a vegyi anyagok 
használatával és az elektromossági jellemzőkkel kapcsolatban. Ezt kiterjesztik 
a fizikai és mechanikai tulajdonságokra is (légcsőelzáródás, fojtogatás 
kockázata);

b. az irányelv alkalmazási körének és fogalmainak tisztázása;

c. az irányelv hatékonyabb és koherensebb érvényesítése. Ez a következőképpen 
valósul meg: piacfelügyelet megerősítése a tagállamok által, a játékok 
előállítói által készítendő műszaki leírásokra vonatkozó követelmények világos 
meghatározása, a CE megfelelési jelölés használatára vonatkozó szabályok 
összehangolása a megváltozott jogi keretekkel, valamint egy új követelmény 
elfogadása arra vonatkozóan, hogy a gyártók a műszaki leírásban elemezzék a 
játék esetleges veszélyeit.

d. a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó általános jogi kerethez történő 
illeszkedés.

A javasolt irányelv csak a játékok (fizikai) biztonsági vetületét tárgyalja, nevelési vagy 
erkölcsi értékeikre vonatkozóan nem tartalmaz előírást.

2. A javaslatnak az árukra vonatkozó intézkedéscsomag keretében elfogadott új 
szabályokhoz való igazítása

A termékek forgalmazásának jogi keretei nemsokára megváltoznak.

Ez az alábbiak révén valósul meg: 
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– új rendelet a termékek forgalomba hozataláról; a rendelet szabályokat tartalmaz az 
akkreditálásról és piacfelügyeletről; 

– új határozat a termékek forgalomba hozataláról; a határozat többek között a majdani „új 
megközelítésű” irányelvekben használandó irányadó cikkeket tartalmaz.

Az új irányelvet össze kell hangolni ezzel az új jogi kerettel. A Bizottság javaslata 
összhangban van a Bizottság által eredetileg javasolt rendelettel és határozattal, de még nincs 
összehangolva az Európai Parlament által 2008. február 21-én elfogadott, és a Tanács 
jóváhagyására váró szöveggel. A Bizottság bejelentette, hogy a játékokra vonatkozó 
irányelvjavaslatot nem fogja módosított formában előterjeszteni, hogy ez az árukra vonatkozó 
új intézkedéscsomaggal összhangban maradjon.

A javasolt irányelv elfogadása érdekében az előadó javasolja, hogy a Parlament eszközölje a 
szöveg technikai módosítását, hogy az Európai Parlament által nemrégen elfogadott 
keretszövegekhez (az árukra vonatkozó intézkedéscsomag) igazodjék.  Ezek a módosítások a 
következőkre irányulnak:

- fogalommeghatározások
- a piaci szereplők által betartandó általános követelmények
- a megfelelőség vélelmezése
- hivatalos kifogás harmonizált szabványok ellen
- a CE-jelölés szabályozása
- a megfelelést értékelő szervezetek elé támasztandó követelmények 
- bejelentési eljárások
- a kockázatos termékek esetén alkalmazandó eljárások.

Az 1–79. módosítás (ez utóbbit is beleértve) az új jogi kerethez igazodó technikai 
módosításokra vonatkozik. E jogalkotási keretet illetően ezek összhangban vannak az Európai 
Parlament választásaival és az általa hozott döntésekkel.
3. Értékelés

– általános megjegyzések

Az előadó úgy véli, hogy a gyermekek – mint a fogyasztók között a legérzékenyebb réteg –
számára a lehető legnagyobb védelmet kell biztosítani, valamint hogy a szülőknek és 
gondozóknak bizonyosnak kell lenniük abban, hogy az európai piacon kapható játékok 
szigorú biztonsági normáknak felelnek meg.

Ezért egyetért a Bizottság által kitűzött következő célokkal: az irányelvben foglalt biztonsági 
követelmények, valamint a végrehajtásával kapcsolatos eljárás modernizálása, egyértelművé 
tétele és megerősítése. 

Általánosságban egyetért továbbá a Bizottságnak a hatályos 88/378/EGK irányelv 
rendelkezéseihez fűzött kiegészítésekre és változtatásokra irányuló javaslatával. 

Az előadó javaslatainak részletes magyarázata:
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– kémiai tulajdonságok

Az előadó teljes mértékben egyetért a rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus (CMR) anyagok 
használatára vonatkozó egyedi követelmények bevezetésével, sőt javasolja e követelmények 
további szigorítását. Mentesség engedélyezése terén nem látja értelmét az 1. és 2. kategória, 
valamint a 3. kategória közötti különbségtételnek. 

Javasolja, hogy az ezen anyagokra vonatkozó mentesség engedélyezésének feltételei legyenek 
azonosak mindhárom kategória esetében, nevezetesen: a tudományos bizottság értékeli az 
anyag játékokban történő felhasználását és azt elfogadhatónak kell ítélnie, illetve az anyagnak 
nincs alternatív helyettesítője.

Az előadó javasolja továbbá allergén anyagok játékokban való felhasználásának teljes 
tilalmát.

– mechanikus tulajdonságok

Bár az előadó aggodalmát fejezi ki a játékokban használt kicsi, de erős mágnesek 
használatából adódó kockázatok miatt, úgy véli, hogy nem szükséges az irányelvbe foglalni 
egyedi, mágnesekről szóló rendelkezést.

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) jelenleg dolgozik a mágneses játékokra 
vonatkozó egyedi szabályon, a Bizottság pedig átmeneti intézkedéseket hozott (kötelező 
figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy veszélyes lehet több mint egy mágnes lenyelése).

– kézműves vagy nem tömeggyártással készült játékok

Az előadó tudatában van annak, hogy a kézműves, de legalábbis nem tömegesen készített 
játékokat gyártó kis- és középvállalkozások számára nem könnyű az irányelv szigorúbb 
követelményeinek betartása. Jelenleg is dolgozik a megoldáson, de még nem talált jogilag 
elfogadható megközelítést. Szívesen venné, ha kollégái ez ügyben megosztanák vele 
véleményüket.

– kifejezetten egy adott korcsoportba tartozó gyermekek számára tervezett vagy nekik 
szánt játékok

A nyilvánvalóan csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt játékok sokszor olyan 
figyelmeztetéssel vannak ellátva, mely szerint nem megfelelők a 36 hónaposnál fiatalabb 
gyermek számára. A gyártó ezáltal próbál meg szigorú biztonsági szabályokat megkerülni és 
minden lehetséges felelősséget elhárítani. Ez felelőtlen eljárás, amit meg kell tiltani.

A helytelen korcsoport-meghatározás a vásárlók számára is megtévesztő, és a fogyasztók 
szempontjából nem bizalomépítő a játékok biztonsága tekintetében.

Az irányelv 10. cikkének vonatkozó rendelkezéseit egyértelműbbé kell tenni.

– a szájjal vagy bőrrel kapcsolatba kerülő játékok

A rendszeresen szájba vett játékoknak (pl. játék zeneszerszámok, rágóka-gyűrűk stb.), 
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függetlenül attól, hogy mely korcsoportnak szánják őket, ugyanazon, az 1395/2004/EK 
irányelvben meghatározott szigorú kioldódási értékeknek kell megfelelniük.

A gyermekek bőrével rendszeresen érintkező játékoknak a korcsoporttól függetlenül meg kell 
felelniük a kozmetikumokról szóló irányelvben meghatározott címkézési és összetételi 
követelményeknek.

– játékbiztonsági értesítési pont 

Néhány tagállamban és régióban a nem biztonságos játékok számára értesítési pontokat 
hoztak létre, ahol a gyermekgondozók, valamint a fogyasztók/szülők bejelenthetik a játékok 
nem biztonságos jellemzőit és a játékokkal kapcsolatos baleseteket vagy balesetközeli 
helyzeteket.

Bár az előadó nem hangoztatja, hogy minden tagállamban létre kell hozni ilyen értesítési 
pontot, úgy véli, hogy hasznos lehet annak megvizsgálása, hogy a fogyasztók tudatában 
vannak-e annak, hogy ha nem biztonságos játékkal találkoznak, arról bejelentést tehetnek egy 
olyan a testületnek, amely fel tudja használni az információt.

– nyelv

Alapvető fontosságú, hogy az irányelv által megkövetelt figyelmeztetéseket, nem is beszélve 
az utasításokról, a fogyasztók számára érthető nyelven kell megfogalmazni. A szubszidiaritási 
elvvel összhangban a tagállamok határozhatják meg a fogyasztók által értett nyelvet vagy 
nyelveket.


