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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/152 

Módosítás  152 

Julia Reda 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködés 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak különösen a digitális 

környezetben képesnek kell lenniük a 

jogsértések gyors és eredményes 

felszámolására, különösen ha az árukat 

vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő 

eltitkolja személyazonosságát, vagy a 

végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül 

az Unión belül vagy valamely harmadik 

országba. A fogyasztókat érő súlyos és 

helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén 

a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 

jogosultaknak kell lenniük ideiglenes 

intézkedések elfogadására az ilyen kár 

megelőzése vagy csökkentése érdekében, 

ideértve a weboldal, domain vagy hasonló 

digitális oldal, szolgáltatás vagy számla 

felfüggesztését. A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak hatáskörrel kell 

rendelkezniük továbbá arra, hogy 

honlapot, domaint vagy hasonló digitális 

oldalt, szolgáltatást vagy számlát 

megszüntessenek, vagy harmadik fél 

szolgáltatót erre kötelezzenek. 

(12) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak különösen a digitális 

környezetben képesnek kell lenniük a 

jogsértések gyors és eredményes 

felszámolására, különösen ha az árukat 

vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő 

eltitkolja személyazonosságát, vagy a 

végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül 

az Unión belül vagy valamely harmadik 

országba. A fogyasztókat érő súlyos és 

helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén, 

ha az ilyen kár megelőzésére vagy 

mérséklésére nincs más elérhető eszköz, a 

hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 

jogosultaknak kell lenniük ideiglenes 

intézkedések elfogadására, különösen 

arra, hogy kötelezzék a tárhelyszolgáltatót 

arra, hogy távolítsa el a tartalmat vagy 

függessze fel a honlapot, szolgáltatást 

vagy felhasználói fiókot, vagy hogy 

kötelezzék a domainszolgáltatókat vagy -

nyilvántartókat egy teljesen minősített 

domainnév meghatározott időre történő 

felfüggesztésére. A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak az ideiglenes intézkedések 

eredménytelensége esetére és csak végső 

eszközként hatáskörrel kell rendelkezniük 

továbbá arra is, hogy elrendeljék a 

tárhelyszolgáltató számára a tartalom 

eltávolítását vagy a honlap, szolgáltatás 

vagy felhasználói fiók vagy ezek egy része 
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eltávolítását, illetve a domainszolgáltatók 

és -nyilvántartók számára egy teljesen 

minősített domainnév törlését, és az 

érintett hatáskörrel rendelkező hatóság 

számára lehetővé tegyék annak 

nyilvántartásba vételét. Az alapvető 

jogokra gyakorolt lehetséges hatásukra 

figyelemmel az említett jogköröket az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban és bírói engedély alapján 

szabad gyakorolni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/153 

Módosítás  153 

Julia Reda 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködés 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a fogyasztókat érő súlyos és 

helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén 

ideiglenes intézkedések elfogadása a kár 

megelőzése érdekében, különösen honlap, 

domain vagy hasonló digitális oldal, 

szolgáltatás vagy számla felfüggesztését; 

g) ha nincs más rendelkezésre álló 

eszköz, a fogyasztók kollektív érdekeit érő 

súlyos és helyrehozhatatlan sérelem 

kockázatának megelőzése érdekében 

ideiglenes intézkedések elfogadása, 

különösen tárhelyszolgáltatótól honlap, 

szolgáltatás vagy felhasználói fiók 

felfüggesztésének követelése, illetve 

domainnév-szolgáltatótól vagy 

domainnév-nyilvántartótól egy teljesen 

minősített domainnév meghatározott időre 

történő felfüggesztésének követelése; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/154 

Módosítás  154 

Julia Reda 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködés 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – l pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) honlap, domain vagy hasonló 

digitális oldal, szolgáltatás vagy számla 

vagy ezek részének lezárása, ideértve 

harmadik fél vagy más hatóság 

megkeresését ilyen intézkedések 

foganatosítása céljából; 

l) amennyiben a kereskedő nem 

reagál ésszerű időn belül hatékonyan 

valamely illetékes hatóságnak a jogsértés 

megszüntetésére vagy megtiltására 

irányuló írásbeli kérelmére, a 

tárhelyszolgáltató számára a tartalom 

eltávolításának vagy a honlap, szolgáltatás 

vagy felhasználói fiók vagy ezek egy része 

eltávolításának elrendelése, illetve a 

domainszolgáltatók és -nyilvántartók 

számára egy teljesen minősített domain-

név törlésének és annak lehetővé tételének 

elrendelése, hogy az érintett illetékes 

hatóság azt nyilvántartásba vegye, többek 

között azáltal, hogy harmadik személyt 

vagy más hatóságot kötelez ilyen 

intézkedés végrehajtására, a fogyasztók 

kollektív érdekeit érő súlyos és 

helyrehozhatatlan sérelem kockázatának 

megelőzése érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/155 

Módosítás  155 

Julia Reda 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködés 

(COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságok a 8. cikk (2) bekezdésének d), 

g) és l) pontjában felsorolt jogköröket 

minden esetben e cikk (1) bekezdésének b) 

pontjával összhangban gyakorolják. 

Or. en 

 


