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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/109

Módosítás 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja, hogy lehetővé 
tegye a fogyasztók kollektív érdekeit 
képviselő feljogosított egységek számára, 
hogy az uniós jog rendelkezéseinek 
megsértése esetén a jogsértés 
megszüntetésére irányuló képviseleti 
eljárásban jogorvoslatért folyamodjanak. A 
feljogosított egységeknek képesnek kell 
lenniük arra, hogy a jogsértés 
megszüntetését vagy megtiltását, a 
jogsértés megtörténtének megállapítását és 
jogorvoslatot kérjenek, mint például a 
nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre 
álló kártérítést, kijavítást vagy 
árcsökkentést.

(1) Ezen irányelv célja, hogy lehetővé 
tegye a fogyasztók kollektív érdekeit 
képviselő feljogosított egységek számára, 
hogy az uniós jog rendelkezéseinek 
megsértése esetén a jogsértés 
megszüntetésére irányuló képviseleti 
eljárásban jogorvoslatért folyamodjanak. A 
feljogosított egységeknek képesnek kell 
lenniük arra, hogy a jogsértés 
megszüntetését vagy megtiltását, a 
jogsértés megtörténtének megállapítását és 
jogorvoslatot kérjenek, mint például a 
nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésre 
álló kártérítést, kijavítást, cserét, 
elszállítást, árcsökkentést, a szerződés 
megszüntetését vagy a kifizetett ár 
visszatérítését.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/110

Módosítás 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság jogalkotási 
javaslatokat fogadott el egy, a 
visszautasított beszállás és légijáratok 
törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló 261/2004/EK 
rendeletet és a légiutazók baleset esetén 
fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK 
rendeletet módosító európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre30 és a vasúti utazók 
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre31. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy ezen irányelv hatálybalépését követő 
egy év elteltével a Bizottság vizsgálja meg, 
hogy a légi és a vasúti utasok jogaira 
vonatkozó uniós szabályok megfelelő 
szintű védelmet biztosítanak-e a 
fogyasztók számára az ebben az 
irányelvben előírtakhoz képest, és az 
irányelv hatályával kapcsolatban minden 
szükséges következtetést vonjon le.

törölve

_________________
30 COM(2013) 130 final.
31 COM(2017) 548 final.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/111

Módosítás 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamok előírhatják, hogy a 
feljogosított egységek nyújtsanak elegendő 
információt a jogorvoslatra irányuló 
képviseleti eljárás alátámasztására, 
beleértve a jogsértés által érintett 
fogyasztói csoport körülírását, valamint a 
képviseleti eljárásban megoldandó ténybeli 
és jogi kérdéseket. A feljogosított egység 
számára nem lehet előírni az eljárás 
kezdeményezéséhez, hogy egyedileg 
azonosítsa a valamely jogsértés által 
érintett összes fogyasztót. A bíróság vagy a 
közigazgatási hatóság jogorvoslatra 
irányuló képviseleti eljárások esetén az 
eljárás lehető legkorábbi szakaszában 
ellenőrzi, hogy az ügyben a jogsértés és az 
érintett fogyasztók által elszenvedett kár 
jellegére tekintettel lehet-e képviseleti 
eljárást indítani.

(18) A tagállamok előírhatják, hogy a 
feljogosított egységek nyújtsanak elegendő 
információt a jogorvoslatra irányuló 
képviseleti eljárás alátámasztására, 
beleértve a jogsértés által érintett 
fogyasztói csoport körülírását, valamint a 
képviseleti eljárásban megoldandó ténybeli 
és jogi kérdéseket. A feljogosított 
egységtől az eljárás kezdeményezéséhez 
meg kell követelni, hogy egyedileg 
azonosítsa a valamely jogsértés által 
érintett összes fogyasztót, és hogy szerezze 
be előzetes hozzájárulásukat a képviseleti 
keresetben való részvételhez. A bíróság 
vagy a közigazgatási hatóság jogorvoslatra 
irányuló képviseleti eljárások esetén az 
eljárás lehető legkorábbi szakaszában 
ellenőrzi, hogy az ügyben a jogsértés és az 
érintett fogyasztók által elszenvedett kár 
jellegére tekintettel lehet-e képviseleti 
eljárást indítani.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/112

Módosítás 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kis értékű ügyekben a legtöbb 
fogyasztó valószínűleg nem tesz lépéseket 
jogai érvényesítése érdekében, mivel az 
erőfeszítések felülmúlnák az egyéni 
előnyöket. Ha azonban ugyanaz a 
gyakorlat több fogyasztót érint, az 
összesített veszteség jelentős lehet. Ilyen 
esetekben a bíróság vagy a hatóság úgy 
ítélheti meg, hogy aránytalan a 
pénzeszközök az érintett fogyasztókhoz 
történő visszajuttatása, például azért, mert 
túl nehézkes vagy kivitelezhetetlen. Ezért a 
képviseleti eljárásokban jogorvoslatként 
szerzett pénzeszközök jobban szolgálnák a 
fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét, 
és azokat megfelelő közérdekű célra, 
például egy fogyasztói jogsegélyalapra, 
tudatosságnövelő kampányokra vagy a 
fogyasztói mozgásokra kellene fordítani.

(21) Kis értékű ügyekben a legtöbb 
fogyasztó valószínűleg nem tesz lépéseket 
jogai érvényesítése érdekében, mivel az 
erőfeszítések felülmúlnák az egyéni 
előnyöket. Ha azonban ugyanaz a 
gyakorlat több fogyasztót érint, az 
összesített veszteség jelentős lehet. Ilyen 
esetekben az egyedi fogyasztók kártérítés 
követeléséhez való jogának sérelme nélkül 
a bíróság vagy a hatóság úgy ítélheti meg, 
hogy aránytalan a pénzeszközök az érintett 
fogyasztókhoz történő visszajuttatása, 
például azért, mert túl nehézkes vagy 
kivitelezhetetlen. Ezért a képviseleti 
eljárásokban jogorvoslatként szerzett 
pénzeszközök jobban szolgálnák a 
fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét, 
és azokat megfelelő közérdekű célra, 
például egy fogyasztói jogsegélyalapra, 
tudatosságnövelő kampányokra vagy a 
fogyasztói mozgásokra kellene fordítani. 
Az érdekellentétek elkerülése érdekében a 
pénzeszközöket nem lehet a keresetet 
előterjesztő feljogosított egységhez 
rendelni.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/113

Módosítás 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv olyan szabályokat 
állapít meg, amelyek lehetővé teszik a 
feljogosított egységek számára, hogy a 
fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét 
célzó képviseleti eljárásokat indítsanak, 
ugyanakkor megfelelő biztosítékokat 
tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés 
elkerüléséhez.

(1) Ez az irányelv olyan szabályokat 
állapít meg, amelyek lehetővé teszik a 
feljogosított egységek számára, hogy 
tömeges sérelem esetén a fogyasztók 
kollektív érdekeinek védelmét célzó 
képviseleti eljárásokat indítsanak, 
ugyanakkor megfelelő biztosítékokat 
tartalmaznak a visszaélésszerű pereskedés 
elkerüléséhez.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/114

Módosítás 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az I. mellékletben 
felsorolt uniós jogi aktusok 
rendelkezéseinek kereskedők által a 
fogyasztók kollektív érdekeit sértő vagy 
potenciálisan sértő megsértései miatt 
indított képviseleti eljárásokra 
alkalmazandó. Ezt az irányelvet a belföldi 
és a határon átnyúló jogsértésekre kell 
alkalmazni, beleértve azokat az esetet is, 
amikor a szóban forgó jogsértések a 
képviseleti eljárás indítása vagy lezárása 
előtt befejeződtek.

(1) Ez az irányelv az I. mellékletben 
felsorolt uniós jogi aktusok 
rendelkezéseinek kereskedők által a 
fogyasztók kollektív érdekeinek tényleges 
vagy valószínű tömeges megsértései miatt 
indított képviseleti eljárásokra 
alkalmazandó. Ezt az irányelvet az uniós 
dimenzióval rendelkező jogsértésekre kell 
alkalmazni, beleértve azokat az esetet is, 
amikor a szóban forgó jogsértések a 
képviseleti eljárás indítása vagy lezárása 
előtt befejeződtek.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/115

Módosítás 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A képviseleti kereset nem lép a 
fogyasztó azon joga helyébe, hogy 
valamely különös uniós jogszabály 
rendelkezései alapján egyéni kártérítést 
kapjon abban az esetben, ha a kereskedő 
megsértette az uniós jog rendelkezéseit.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/116

Módosítás 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
az (új) III. mellékletben felsorolt, 
felülvizsgálat alatt álló uniós 
jogszabályokra.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/117

Módosítás 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „tömeges sérelem”: az I. 
mellékletben felsorolt uniós jogszabályok 
rendelkezéseinek kereskedők általi olyan 
széles körű, uniós dimenzióval rendelkező 
megsértése, amely a fogyasztók jelentős 
részének kollektív érdekeit sérti vagy 
sértheti;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

24.3.2019 A8-0447/118

Módosítás 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0447/2018
Geoffroy Didier
A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. „uniós dimenzióval rendelkező 
kiterjedt jogsértés” olyan kiterjedt 
jogsértés, amely sértette, sérti vagy 
valószínűsíthetően sérti a fogyasztók 
kollektív érdekeit a tagállamok legalább 
kétharmadában, amelyek együttesen 
kiteszik az Unió népességének legalább 
kétharmadát;

Or. en


