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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/156 

Módosítás  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 nem áll rendelkezésre 

más hatékony eszköz a jogsértések 

megszüntetésének vagy megtiltásának 

érvényre juttatására, ideértve harmadik fél 

vagy más hatóság felkérését az ilyen 

intézkedések végrehajtására, a fogyasztók 

kollektív érdekeit érő súlyos kár 

kockázatának megelőzése érdekében: 

– a tartalom eltávolítása vagy egy online 

felülethez való hozzáférés korlátozása, 

illetve annak előírása, hogy kifejezett 

figyelmeztetést kell megjeleníteni a 

fogyasztók számára, amikor azok 

hozzáférnek az online felülethez; 

– a tárhelyszolgáltató felszólítása az 

online felület eltávolítására, a hozzáférés 

letiltására vagy korlátozására; vagy 

– adott esetben a domainszolgáltatók és -

nyilvántartók felszólítása egy teljesen 

minősített domainnév törlésére és az 

érintett illetékes hatóság számára a 

nyilvántartásba vétel engedélyezése; 

– a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, 

hogy a nemzeti hatóságok által 

végrehajtott intézkedéseket 

haladéktalanul fel lehessen függeszteni 

abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató 

vagy a domainszolgáltatók és -

nyilvántartók igazolni tudják, hogy nem 

felelősek a jogsértésért, és bizonyítani 

tudják, hogy a végrehajtott intézkedések 
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tevékenységükben súlyos kárt okoznak; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás a háromoldalú egyeztetés szövegét kiegészíti egy további rendelkezéssel az olyan 

tárhelyszolgáltatók vagy domainszolgáltatók és -nyilvántartók védelme érdekében, akik a jogsértésért 

informatikai támadás miatt nem felelősek. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/157 

Módosítás  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

n) az Unión belüli jogsértésért vagy 

kiterjedt jogsértésért felelős kereskedő 

kötelezése kártérítés nyújtására a jogsértés 

következtében károsult fogyasztók részére, 

ideértve többek között a pénzügyi 

kártérítést, a szerződés felmondása 

lehetőségének felajánlását a fogyasztók 

számára vagy bármely más olyan 

cselekményt, amelynek célja a jogsértés 

következtében károsult fogyasztók számára 

jóvátétel nyújtása; 

n) az Unión belüli jogsértésért, a 

kiterjedt jogsértésért vagy az uniós 

dimenzióval rendelkező kiterjedt 

jogsértésért felelős kereskedő kötelezése 

kártérítés nyújtására a jogsértés 

következtében károsult fogyasztók részére, 

ideértve többek között a pénzügyi 

kártérítést, a szerződés felmondása 

lehetőségének felajánlását a fogyasztók 

számára vagy bármely más olyan 

cselekményt, amelynek célja a jogsértés 

következtében károsult fogyasztók számára 

jóvátétel nyújtása; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az IMCO bizottság fogyasztók kártalanítására vonatkozó álláspontját foglalja bele ismét a 

szövegbe annak érdekében, hogy a polgárok magasabb szintű védelmet élvezzenek – különösen a 

pénzösszegek kereskedőtől való visszaszerzését illetően – abban az esetben, ha egy jogsértés 

következtében kár érte őket. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/158 

Módosítás  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 – o pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) a jogsértések által elért haszon 

visszatérítésének elrendelése, ideértve e 

hasznok a költségvetés vagy a hatáskörrel 

rendelkező hatóság által kijelölt vagy a 

nemzeti jogszabályok szerinti 

kedvezményezett javára történő kifizetését. 

o) a jogsértések által elért haszon 

visszatérítésének elrendelése; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az IMCO bizottság fogyasztók kártalanítására vonatkozó álláspontját foglalja bele ismét a 

szövegbe, meghatározva a nemzeti hatóságok hatáskörét a kereskedő által a jogsértés révén elért haszon 

visszatérítésének elrendelésére. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/159 

Módosítás  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

47 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Unión belüli jogsértésekre és kiterjedt 

jogsértésekre vonatkozó büntetések 

kiszabásának elvei 

Az Unión belüli jogsértésekre, a kiterjedt 

jogsértésekre és az uniós dimenzióval 

rendelkező kiterjedt jogsértésekre 

vonatkozó szankciók kiszabásának elvei 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás visszaállítja a Bizottság javaslatának 47. cikkét annak érdekében, hogy a szankció kiszabása 

során figyelembe vegyék a jogsértés kiterjedtségét és az azzal érintett fogyasztók számát. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/160 

Módosítás  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

47 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

az Unión belüli jogsértésekkel és kiterjedt 

jogsértésekkel kapcsolatos büntetések 

kiszabása során figyelembe veszik többek 

között az alábbiakat: 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

az Unión belüli jogsértésekkel, a kiterjedt 

jogsértésekkel és az uniós dimenzióval 

rendelkező kiterjedt jogsértésekkel 

kapcsolatos szankciók kiszabása során 

figyelembe veszik többek között az 

alábbiakat: 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás visszaállítja a Bizottság javaslatának 47. cikkét annak érdekében, hogy a szankció kiszabása 

során figyelembe vegyék a jogsértés kiterjedtségét és az azzal érintett fogyasztók számát. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0077/161 

Módosítás  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD 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 

47 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) E szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás visszaállítja a Bizottság javaslatának 47. cikkét annak érdekében, hogy a szankció kiszabása 

során figyelembe vegyék a jogsértés kiterjedtségét és az azzal érintett fogyasztók számát. 

 


