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Módosítás  80 

Marcus Pretzell 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 bekezdés 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi 

álláspontot; 

1. elutasítja az alábbi álláspontot. A 

területi alapú tartalomkorlátozás veszélyt 

jelenthet, ha azt a kormányok 

kezdeményezik, és a nemkívánatos 

vélemények cenzúrázására irányul. A 

területi alapú tartalomkorlátozás ezenfelül 

terhes hátrány lehet, ha közös jogkezelő 

szervezetek nyomást gyakorolnak az 

online platformokra, hogy működési 

területükön korlátozzák a tartalmakat. A 

magánjogi diszkrimináció azonban, 

amelyet magánszolgáltatók gyakorolnak, 

és amelynek szerződéses alapja van, nem 

lehet állami szabályozás tárgya. A 

következő álláspont azonban éppen erről 

szól. 

Or. de 

Módosítás  81 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a 

vevő állampolgársága, a belső piacon belüli 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

ületi alapú tartalomkorlátozás, illetve a 

fogyasztó állampolgársága vagy a belső 

piacon belüli lakóhelye alapján történő 

egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 
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(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a 

vevő állampolgársága, a belső piacon 

belüli lakóhelye vagy székhelye alapján 

történő egyéb megkülönböztetés elleni 

fellépésről, valamint a 2006/2004/EK 

rendelet és a 2009/22/EK irányelv 

módosításáról 

a területi alapú indokolatlan 

tartalomkorlátozás, illetve a vevő 

állampolgársága, a belső piacon belüli 

lakóhelye, székhelye vagy ideiglenes 

tartózkodási helye alapján történő egyéb 

megkülönböztetés elleni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a 

vevő állampolgársága, a belső piacon 

belüli lakóhelye vagy székhelye alapján 

történő egyéb megkülönböztetés elleni 

fellépésről, valamint a 2006/2004/EK 

a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a 

vevő állampolgársága, a belső piacon 

belüli lakóhelye, székhelye vagy ideiglenes 

tartózkodási helye alapján történő egyéb 

megkülönböztetés elleni fellépésről, 
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rendelet és a 2009/22/EK irányelv 

módosításáról 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg) 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy a belső 

piac – mint olyan, belső határok nélküli 

terület, amelyen belül biztosított többek 

között az áruk és a szolgáltatások szabad 

mozgása – megfelelően működjön, nem 

elegendő kizárólag a tagállamok közötti 

államhatárokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják 

olyan magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez bizonyos 

kereskedők egyéb tevékenysége során is 

megvalósul, például abban az esetben, ha 

a kereskedők a más tagállamban élő 

vevők tekintetében az áruikhoz és 

szolgáltatásaikhoz való – online és offline 

– hozzáférésre eltérő általános feltételeket 

érvényesítenek. Jóllehet néha objektíven 

indokolható ez az eltérő bánásmód, más 

esetekben a kereskedők kizárólag 

kereskedelmi okokból tagadják meg 

azoktól a fogyasztóktól az árukhoz vagy 

(1) A geoblokking olyan tevékenység, 

amikor legalább egynél több tagállamban 

működő kereskedők letiltják vagy 

korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez – például weboldalaikhoz 

és alkalmazásaikhoz – azoknak a vevőknek 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Egyéb online 

tevékenységek, amelyek lényege a 

differenciált általános hozzáférési 

feltételek alkalmazása az áruk és 

szolgáltatások esetében, ahol egyedüli és 

kizárólagos tényező az ügyfél IP címe.  

Időnként az ilyen differenciált eljárás 

lehet objektíven indokolt is és származhat 

a vállalkozás működésének skálájából, 

jellegzetességeiből. 
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szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy 

érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

Or. pl 

 

Módosítás  85 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 
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kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. Ez a gyakorlat aláássa a belső 

piac fő célját, csökkenti a a fogyasztók 

lehetőségeit és a versenyt. 

Or. en 

 

Módosítás  86 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 
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áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

megalapozatlan okokból tagadják meg 

azoktól a fogyasztóktól az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy 

érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 
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esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. Az elvégzett elemzések 

alapján az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozásnak és a fogyasztók 

állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló megkülönböztetés más 

formáinak megszüntetése hozzájárulhatna 

a piac 1,1%-os bővüléséhez és az árak 

átlagosan -0,5 – -0,6%-os csökkenéséhez. 

Or. es 

 

Módosítás  88 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 
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interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

kivételes esetben objektíven indokolható ez 

az eltérő bánásmód, más esetekben a 

kereskedők kizárólag kereskedelmi 

okokból tagadják meg azoktól a 

fogyasztóktól az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy 

érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan, 

belső határok nélküli térség, amelyen belül 

biztosított többek között az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgása – megfelelő 

működésének célja, nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti állami 

szintű akadályokat felszámolni. Az ilyen 

akadályok felszámolását alááshatják olyan 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 
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esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik kereskedelmi műveletet 

kívánnak bonyolítani. 

Or. en 

 

Módosítás  90 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet egy csomag része, és az 

a célja, hogy az áruk értékesítésére 

irányuló szerződések egyes 

vonatkozásairól és az 1999/44/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 

irányelvvel, valamint a digitálistartalom-

szolgáltatásra és a digitális 

szolgáltatásokra irányuló szerződések 

egyes vonatkozásairól szóló irányelvvel 

együtt hozzájáruljon a digitális belső piac 
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megteremtéséhez. 

Or. de 

Indokolás 

A javasolt rendeletet kifejezetten a digitális belső piac megteremtésére irányuló más 

jogalkotási javaslatokkal együtt kell szemlélni, és sikere is e más javaslatoktól függ. Ezért 

hivatkozni kell az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól és az 

1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvre, valamint a 

digitálistartalom-szolgáltatásra és a digitális szolgáltatásokra irányuló szerződések egyes 

vonatkozásairól szóló irányelvre. 

 

Módosítás  91 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a vevők 

kihasználhassák a bővebb választék és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi ügyletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a belső piac elérje 

teljes növekedési potenciálját. Annak 

világossá tétele, hogy mely helyzetekben 

nem indokolható az efféle eltérő 

bánásmód, várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

ügyletek valamennyi résztvevője számára, 

valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok tényleges alkalmazását és 

végrehajtását a belső piac egészében. 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a fogyasztók 

kihasználhassák a bővebb választék és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi ügyletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza a valóban integrált belső 

piac teljes növekedési potenciálját és 

annak szabályozását. Annak világossá 

tétele, hogy mely helyzetekben nem 

indokolható az efféle eltérő bánásmód, 

várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

ügyletek valamennyi résztvevője számára, 

valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok tényleges alkalmazását és 

végrehajtását a belső piac egészében. 
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Or. en 

 

Módosítás  92 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a vevők 

kihasználhassák a bővebb választék és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi ügyletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a belső piac elérje 

teljes növekedési potenciálját. Annak 

világossá tétele, hogy mely helyzetekben 

nem indokolható az efféle eltérő 

bánásmód, várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

ügyletek valamennyi résztvevője számára, 

valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok tényleges alkalmazását és 

végrehajtását a belső piac egészében. 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a vevők 

kihasználhassák a bővebb választék és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi ügyletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a belső piac elérje 

teljes növekedési potenciálját. Annak 

világossá tétele, hogy mely helyzetekben 

nem indokolható az efféle eltérő 

bánásmód, várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

ügyletek valamennyi résztvevője számára, 

valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok tényleges alkalmazását és 

végrehajtását a belső piac egészében. 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek 

miatt. Továbbá az indokolatlan területi 

alapú tartalomkorlátozás és az 

állampolgárság, a lakóhely vagy a székhely 

alapján történő megkülönböztetés egyéb 

formái olyan kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

megfelelő mértékben a 

jogbizonytalanságot. Továbbá a területi 

alapú tartalomkorlátozás és az 

állampolgárság vagy a lakóhely alapján 

történő megkülönböztetés egyéb formái 

harmadik országban letelepedett 

kereskedők tevékenységei következtében is 

megvalósulhatnak, amelyek nem tartoznak 

az említett irányelv hatálya alá. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  94 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 
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tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a 

lakóhely vagy a székhely alapján történő 

megkülönböztetés egyéb formái olyan 

kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási 

helye alapján. Ez a rendelkezés azonban 

nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás és az állampolgárság, az 

ideiglenes tartózkodási hely, a lakóhely 

vagy a székhely alapján történő 

megkülönböztetés egyéb formái olyan 

kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  95 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 
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vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a 

lakóhely vagy a székhely alapján történő 

megkülönböztetés egyéb formái olyan 

kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás 

és az állampolgárság vagy a lakóhely 

alapján történő megkülönböztetés egyéb 

formái olyan kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá és szabályozni kell. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  96 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 
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hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a 

lakóhely vagy a székhely alapján történő 

megkülönböztetés egyéb formái olyan 

kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a 

lakóhely vagy az ideiglenes tartózkodási 

hely vagy a székhely alapján történő 

megkülönböztetés egyéb formái olyan 

kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 

 

Módosítás  97 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 
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hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás 

és az állampolgárság, a lakóhely vagy a 

székhely alapján történő megkülönböztetés 

egyéb formái olyan kereskedők 

tevékenységének következtében is 

megvalósulhatnak, amelyek székhelye 

valamely harmadik országban található, 

amely nem tartozik e rendelkezés hatálya 

alá. 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

kellő mértékben a jogbizonytalanságot, 

elsősorban a bánásmódbeli különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá az indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás és az állampolgárság, a 

lakóhely vagy a székhely alapján történő 

megkülönböztetés egyéb formái olyan 

kereskedők tevékenységének 

következtében is megvalósulhatnak, 

amelyek székhelye valamely harmadik 

országban található, amely nem tartozik e 

rendelkezés hatálya alá. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  98 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) E rendelet célja a 2006/123/EK 

irányelv 20. cikkének pontosítása. Nem 

értelmezhető a 2006/123/EK irányelv 

helyettesítéseként sem az említett irányelv 

hatálya tekintetében, mivel ez a rendelet 

ugyanazokat az elveket követi, a 

2006/123/EK irányelv 2. cikkének (2) 

bekezdésében említett tevékenységeket 

kizárva a rendelet alkalmazási köréből, 

sem pedig annak hatása tekintetében, 

mivel a 2006/123/EK irányelv 

alkalmazása független a rendelet 

hatásától, és kiegészíti azt. E rendelet nem 

korlátozza a vállalkozási szabadságot és a 
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szerződési szabadságot az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 16. cikkében 

foglaltakkal összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A belső piac megfelelő 

működésének biztosítása érdekében tehát 

szükség van az e rendeletben előírt olyan 

célzott intézkedésekre, amelyek 

egyértelmű, egységes és hatékony 

szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre 

vonatkozóan. 

(4) A belső piac megfelelő 

működésének biztosítása érdekében tehát 

szükség van az e rendeletben előírt olyan 

célzott intézkedésekre, amelyek 

egyértelmű, egységes és hatékony 

szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre 

vonatkozóan. Ennek kapcsán figyelembe 

veszik az Európai Unió belső piacának 

négy alapvető szabadságát, amelyek 

jogalapját az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) rögzíti. 

Or. de 

 

Módosítás  100 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során, kizárva 
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törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

különösen azon információk alapján 

alkalmazhatók, amelyek a vevő fizikai 

tartózkodásának helyét mutatják, például 

az online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották. 

hatálya alól a 2006/123/EK irányelv 2. 

cikk 2. bekezdésében felsorolt 

tevékenységeket. Egyaránt törekszik a 

közvetlen és a közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

különösen azon információk alapján 

alkalmazhatók, amelyek a vevő fizikai 

tartózkodásának helyét mutatják, például 

az online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották. 

Or. es 

Módosítás  101 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

(5) E rendelet célja a fogyasztó 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

történő megkülönböztetés (ideértve a 

területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során; Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

fogyasztó állampolgárságán vagy 

lakóhelyén alapuló kritériumok 
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székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a fogyasztó 

fizikai helyzetét mutató információk – 

például az online interfészhez történő 

hozzáférés során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a fogyasztó fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  102 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

indokolatlan megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

fogyasztó állampolgárságán vagy 

lakóhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a fogyasztó 

fizikai helyzetét mutató információk – 

például az online interfészhez történő 

hozzáférés során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 
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amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

amelyben a fogyasztó fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  103 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  104 

Julia Reda 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások valamint 

anyagi javak Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során; Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  105 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye, ideiglenes 

tartózkodási helye vagy székhelye alapján 
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a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

történő megkülönböztetés (ideértve a 

területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során; Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén, 

ideiglenes tartózkodási helyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  106 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 
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kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

ideiglenes tartózkodási helyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 

 

Módosítás  107 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletek során. Egyaránt törekszik a 

közvetlen és a közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások belső 

piaci értékesítése vagy nyújtására irányuló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 
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vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása a 

kereskedők és vevők közötti, az áruk és 

szolgáltatások Unión belüli értékesítése 

vagy nyújtására irányuló határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletek során. Egyaránt 

törekszik a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés kiküszöbölésére, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

különösen azon információk alapján 

alkalmazhatók, amelyek a vevő fizikai 

tartózkodásának helyét mutatják, például 

az online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő indokolatlan 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozást) megakadályozása az 

áruk és szolgáltatások Unión belüli online 

értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Egyaránt törekszik a közvetlen és a 

közvetett megkülönböztetés 

kiküszöbölésére, így kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy 

székhelyén alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

különösen azon információk alapján 

alkalmazhatók, amelyek a vevő fizikai 

tartózkodásának helyét mutatják, például 

az online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 



 

AM\1117294HU.docx 27/144 PE599.759v01-00 

 HU 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották. 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották. 

Or. pl 

 

Módosítás  109 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A területi alapú tartalomkorlátozás 

összeegyeztethető az egységes piac 

alapelveivel. Ugyanakkor számos 

megalapozott oka van annak, hogy a 

vállalkozások, mindenekelőtt a kkv-k és 

mikro-vállalkozások elkerülik vagy 

elutasítják a határokon átnyúló 

kereskedelmet vagy az általános üzleti 

feltételek módosítását, különösen az eltérő 

jogszabályi környezettel összefüggésben, 

ideértve az adózási kérdéseket, a 

kiegészítő nemzeti követelményeket, a 

kiegészítő szállítási költségeket vagy a 

szerződéskötés előtti tájékozódáshoz 

szükséges nyelvismeretet. 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A rendelet megkülönböztetés-

mentességre vonatkozó rendelkezései a 

vevők lakóhelye szerinti online interfész 

hozzáférésre vonatkozóan nem írják elő a 
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kereskedők számára általános 

kötelezettségként termékeik vagy 

szolgáltatásaik értékesítését. 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Philippe Juvin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Ez a rendelet nem lehet hatással a 

szelektív értékesítésre vonatkozó 

versenyjogi szabályokra, és a differenciált 

kereskedelmi stratégiák kialakításának 

lehetővé tétele érdekében észszerű 

egyensúlyt kell teremtenie egyrészt az 

indokolatlan megkülönböztetés tilalma, 

másrészt a szerződési szabadság 

megőrzése között. 

Or. fr 

 

Módosítás  112 

Philippe Juvin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Ez a rendelet nem kérdőjelezheti 

meg a papíralapú és a digitális könyvek 

egységárának tiszteletben tartását előíró 

nemzeti jogszabályokat. A könyvek 

egységárára vonatkozó nemzeti 

jogszabályok tiszteletben tartása jogosan 

igazolhatja azt, hogy a szolgáltatók eltérő 

értékesítési feltételeket alkalmaznak. 

Or. fr 
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Módosítás  113 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus 

úton nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális 

szolgáltatásokat, ideértve azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a 

sportesemények közvetítéséhez való a 

hozzáférés biztosítása, és amelyek 

nyújtása kizárólagos területi engedélyek 

alapján történik. Ezért az e rendeletben 

foglalt, a fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve adott esetben 

biztosítani kell az összhangot e rendelet és 

a 2006/123/EK irányelv között. Ezért az e 

rendeletben foglalt, a fizetés terén 

érvényesülő megkülönböztetésmentességre 

vonatkozó rendelkezések ellenére ki kell 

zárni a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

Or. en 

(Lásd az 1. cikk (3) bekezdésének módosítását a rendelet hatályára vonatkozóan) 
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Módosítás  114 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton 

nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatásokra és anyagi 

javakra, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

melynek értelmében a kereskedő az adott 

területeken jogosult az ilyen tartalmak 

felhasználására. Az audiovizuális 

szolgáltatások kizárása, ideértve azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a 

sportesemények közvetítéséhez való a 

hozzáférés biztosítása, különösen fontos a 

fogyasztói elvárásoknak való megfelelés 

szempontjából. 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus 

úton nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, nem 

audiovizuális, szerzői jogvédelem alá 

tartozó művekre - amennyiben a jogvédett 

tartalom tilalmának az oka, hogy nincs 

szerzői jog - és elektronikus úton nyújtott 
szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat, a 

Bizottságnak ugyanakkor fontolóra 

kellene venni annak a lehetőségeit, hogy a 

rendelet hatályát erre is kiterjesszék. 

Or. en 
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Módosítás  116 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton 

nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi 

szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton 

nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást. A 

rendelet hatálya alól ki kell zárni az 

audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve 

azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő 

jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokat is, ideértve a pénzforgalmi 

szolgáltatásokat. 

Or. de 

Indokolás 

A szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférésnek, valamint ezek használatának továbbra is e rendelet hatályán kívül kell esni. Ez 

ki fogja zárni a más uniós jogszabályokkal való átfedéseket. 
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Módosítás  117 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Anna 

Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus 

úton nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

Or. en 
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Módosítás  118 

Vicky Ford 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus 

úton nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. A rendelet hatálya alól 

következésképpen ki kell zárni az 

audiovizuális szolgáltatásokat, ideértve 

azokat a szolgáltatásokat, amelyek fő 

jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Anneleen Van Bossuyt 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus úton 

nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell 

többek között az elektronikus úton nyújtott, 

nem audiovizuális szolgáltatásokra, 

tiszteletben tartva azonban a 4. cikkben 

meghatározott külön kizárást és annak a 9. 

cikk szerinti későbbi felülvizsgálatát. Az 

audiovizuális szolgáltatások ugyanúgy 

kulturális, mint gazdasági szolgáltatások. 

E szolgáltatások fontossága igazolja azt, 

hogy speciális szabályokat alkalmaznak 

rájuk. A rendelet hatálya alól ezért ki kell 

zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő célja a sportesemények közvetítéséhez 

való hozzáférés biztosítása, és amelyek 

nyújtása kizárólagos területi engedélyek 

alapján történik. Ezért az e rendeletben 

foglalt, a fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is, 

ideértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Vicky Ford 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) E rendelet rendelkezéseit többek 

között alkalmazni kell az olyan, 

elektronikus úton nyújtott, nem 

audiovizuális szolgáltatásokra, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása, 

tiszteletben tartva a 4. cikkben 

meghatározott külön kizárást. A nem 

audiovizuális szerzői jogi szolgáltatások a 

területi engedélyek összetett hálózatára 

támaszkodnak. Ennek megfelelően, 

amennyiben e szolgáltatások fő jellemzője 

a szerzői jogvédelem alatt álló művek vagy 

egyéb védett tartalmak szolgáltatása, 

akkor ezek nem tartoznak a 4. cikk 

hatálya alá. E kizárást a 9. cikk 

értelmében a felülvizsgálattól függően 

újra mérlegelik. 

Or. en 

Indokolás 

A 4. cikkben foglalt kivétel pontos jellegét tisztázza e módosítás. 

 

Módosítás  121 

Philippe Juvin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Tekintettel a kulturális alkotások 

sajátos jellegére, amelyek terjesztése 

különleges kereskedelmi modellek szerint 

történik, ez a rendelet nem lehet hatással 

a szerzői jog területiség elvére a 

különböző kulturális ágazatokban. 

Or. fr 
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Módosítás  122 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A megkülönböztetés a szállítási 

szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, 

különös tekintettel a személyszállítással 

kapcsolatos jegyeladásokra. E tekintetben 

azonban az 1008/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet18, az 

1177/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet20 

már jelenleg is tartalmazza a 

megkülönböztetés általánosabb tiltásait, 

amelyek vonatkoznak valamennyi olyan 

megkülönböztető gyakorlatra, amelyek 

orvoslását e rendelet célozza. Emellett a 

tervek szerint  a közeljövőben sor kerül az 

1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet21 ennek megfelelő 

módosítására. Ennek következtében, 

valamint a 2006/123/EK irányelv 

hatályával való összhang biztosítása 

érdekében a szállítás terén nyújtott 

szolgáltatások továbbra sem tartoznak a 

rendelet hatálya alá. 

(7) A megkülönböztetés a közlekedési 

szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, 

különös tekintettel a személyszállítás terén 

történő jegyeladásokra, ezért e rendelet 

rendelkezéseit ezekre a szolgáltatásokra is 

alkalmazni kell. 

__________________  

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

1008/2008/EK rendelete (2008. 

szeptember 24.) a Közösségben a légi 

járatok működtetésére vonatkozó közös 

szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. 

o.). 

 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

L 334., 2010.12.17., 1. o.). 

 

20 Az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet 

módosításáról szóló, 2011. február 16-i 
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181/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. 

o.). 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 

1371/2007/EK rendelete (2007. október 

23.) a vasúti személyszállítást igénybe 

vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 

(HL L 315., 2007.12.3., 14. o.). 

 

Or. en 

(Lásd az 1. cikk (3) bekezdésének módosítását a rendelet hatályára vonatkozóan) 

 

Módosítás  123 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A megkülönböztetés a szállítási 

szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, 

különös tekintettel a személyszállítással 

kapcsolatos jegyeladásokra. E tekintetben 

azonban az 1008/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, az 

1177/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet és a 181/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet már 

jelenleg is tartalmazza a 

megkülönböztetés általánosabb tiltásait, 

amelyek vonatkoznak valamennyi olyan 

megkülönböztető gyakorlatra, amelyek 

orvoslását e rendelet célozza. Emellett a 

tervek szerint a közeljövőben sor kerül az 

1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet ennek megfelelő 

módosítására. Ennek következtében, 

valamint a 2006/123/EK irányelv 

hatályával való összhang biztosítása 

érdekében a szállítás terén nyújtott 

szolgáltatások továbbra sem tartoznak a 

rendelet hatálya alá. 

(7) A feltételek és az Európai Uniós 

tagállamok közötti határokon átnyúló 

tranzakciók árainak differenciálása a 

szállítási szolgáltatások terén, különös 

tekintettel a személyszállítási menetjegyek 

értékesítésére - megmarad az irányelv 

hatálya alatt. Ezért a kereskedelmi ajánlat 

tartalma és annak feltételei nem térhetnek 

el egymástól az IP cím függvényében. 

Egyidejűleg ebből az ügykörből ki vannak 

zárva az elektronikus fizetéshez 

kapcsolódó díjfizetések. 

__________________  

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

1008/2008/EK rendelete (2008. 
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szeptember 24.) a Közösségben a légi 

járatok működtetésére vonatkozó közös 

szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. 

o.). 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

L 334., 2010.12.17., 1. o.). 

 

20 Az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet 

módosításáról szóló, 2011. február 16-i 

181/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. 

o.). 

 

21 vasúti személyszállítást igénybe vevő 

utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 

2007. október 23-i 1371/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 

2007.12.3., 14. o.). 

 

Or. pl 

 

Módosítás  124 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A megkülönböztetés a szállítási 

szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, 

különös tekintettel a személyszállítással 

kapcsolatos jegyeladásokra. E tekintetben 

azonban az 1008/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet18, az 

1177/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet20 

már jelenleg is tartalmazza a 

megkülönböztetés általánosabb tiltásait, 

amelyek vonatkoznak valamennyi olyan 

megkülönböztető gyakorlatra, amelyek 

orvoslását e rendelet célozza. Emellett a 

(7) A megkülönböztetés a szállítási 

szolgáltatások kapcsán is megvalósul, 

különös tekintettel a személyszállítással 

kapcsolatos jegyeladásokra, annak 

ellenére, hogy az 1008/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet18, az 

1177/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet20 

már jelenleg is tartalmazza a 

megkülönböztetés általánosabb tiltásait, 

amelyek vonatkoznak valamennyi olyan 

megkülönböztető gyakorlatra, amelyek 

orvoslását e rendelet célozza. Emellett a 
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tervek szerint a közeljövőben sor kerül az 

1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet21 ennek megfelelő 

módosítására. Ennek következtében, 

valamint a 2006/123/EK irányelv 

hatályával való összhang biztosítása 

érdekében a szállítás terén nyújtott 

szolgáltatások továbbra sem tartoznak a 

rendelet hatálya alá. 

tervek szerint a közeljövőben sor kerül az 

1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet21 ennek megfelelő 

módosítására. Ennek következtében, e 

rendelet felülvizsgálata után a szállítási 

szolgáltatásokra is ki kell terjeszteni e 

rendelet hatályát, vagy az e területet 

szabályozó uniós jogszabályok révén 

ténylegesen szigorítani kell minden 

megkülönböztető gyakorlatra 

vonatkozóan a megkülönböztetés tilalmát. 

__________________ __________________ 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 

24.) a Közösségben a légi járatok 

működtetésére vonatkozó közös 

szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. 

o.). 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 

24.) a Közösségben a légi járatok 

működtetésére vonatkozó közös 

szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. 

o.). 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

L 334., 2010.12.17., 1. o.). 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

L 334., 2010.12.17., 1. o.). 

20 Az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet 

módosításáról szóló, 2011. február 16-i 

181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.). 

20 Az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet 

módosításáról szóló, 2011. február 16-i 

181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.). 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 

1371/2007/EK rendelete (2007. október 

23.) a vasúti személyszállítást igénybe 

vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 

(HL L 315., 2007.12.3., 14. o.). 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 

1371/2007/EK rendelete (2007. október 

23.) a vasúti személyszállítást igénybe 

vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 

(HL L 315., 2007.12.3., 14. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  125 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) E rendeletnek ki kell terjednie a 

szolgáltatáscsomagok értékesítésére is. 

Ugyanakkor a kereskedő nem kötelezhető 

arra, hogy a szolgáltatáscsomagot 

értékesítse, amennyiben törvényesen nem 

jogosult a csomagban található egy vagy 

több szolgáltatás egy részének a 

biztosítására. 

Or. en 

 

Módosítás  126 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az 593/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet22 szerint 

olyan szerződés esetében, amely egy 

fogyasztó és egy olyan szakmai 

tevékenységet folytató személy között jött 

létre, aki üzleti vagy szakmai 

tevékenységét a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

folytatja, vagy ilyen jellegű tevékenységei 

bármilyen módon ebbe az országba vagy 

ezen országot is magába foglalóan több 

országba irányulnak, a szerződésre 

alkalmazandó jog megválasztása nem 

eredményezheti azt, hogy a fogyasztót 

megfosztják a részére az olyan 

rendelkezések által biztosított védelemtől, 

amelyektől a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

alkalmazandó jog értelmében 

megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 

1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet23 értelmében az olyan 

szerződés ügyében, amely a fogyasztó és 

egy olyan szakmai tevékenységet folytató 

törölve 
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személy között jött létre, aki a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet 

folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége 

bármilyen módon az említett tagállamra, 

illetve több állam között az említett 

tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik 

szerződő fél ellen akár annak a 

tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat 

eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a 

fogyasztó ellen a másik szerződő fél 

kizárólag a fogyasztó lakóhelyének 

bíróságai előtt indíthat eljárást. 

__________________  

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) 

a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 

177., 2008.7.4., 6. o.). 

 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az 593/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet22 szerint 

olyan szerződés esetében, amely egy 

fogyasztó és egy olyan szakmai 

tevékenységet folytató személy között jött 

létre, aki üzleti vagy szakmai 

tevékenységét a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

folytatja, vagy ilyen jellegű tevékenységei 

bármilyen módon ebbe az országba vagy 

(9) Ez a rendelet nem érinti a 

2009/593/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv22 rendelkezéseit. Azokban az 

esetekben, a mikor a kereskedő a 

tevékenységeit aktívan a fogyasztó 

szokásos tartózkodási helye szerinti egy 

vagy több országra irányítja vagy vallja 

be, a fogyasztó és a kereskedő közötti 
szerződésre alkalmazandó jog 

megválasztása nem eredményezheti azt, 
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ezen országot is magába foglalóan több 

országba irányulnak, a szerződésre 

alkalmazandó jog megválasztása nem 

eredményezheti azt, hogy a fogyasztót 

megfosztják a részére az olyan 

rendelkezések által biztosított védelemtől, 

amelyektől a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

alkalmazandó jog értelmében 

megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 

1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet23 értelmében az olyan 

szerződés ügyében, amely a fogyasztó és 

egy olyan szakmai tevékenységet folytató 

személy között jött létre, aki a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet 

folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége 

bármilyen módon az említett tagállamra, 

illetve több állam között az említett 

tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik 

szerződő fél ellen akár annak a 

tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat 

eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a 

fogyasztó ellen a másik szerződő fél 

kizárólag a fogyasztó lakóhelyének 

bíróságai előtt indíthat eljárást. 

hogy a fogyasztót megfosztják az olyan 

rendelkezések által biztosított védelemtől, 

amelyektől a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

alkalmazandó jog értelmében 

megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 

1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet23 értelmében az olyan 

szerződés ügyében, amely a fogyasztó és 

egy olyan szakmai tevékenységet folytató 

személy között jött létre, aki a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet 

folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége 

bármilyen módon az említett tagállamra, 

illetve több állam között az említett 

tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik 

szerződő fél ellen akár annak a 

tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat 

eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a 

fogyasztó ellen a másik szerződő fél 

kizárólag a fogyasztó lakóhelyének 

bíróságai előtt indíthat eljárást. 

__________________ __________________ 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 

593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  128 

Morten Løkkegaard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit 

a vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő eleget tesz e 

rendelet rendelkezéseinek, az 

593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) 

bekezdésének b) pontja és az 

1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében nem 

tekinthető arra mutató jelnek, hogy a 

kereskedő a tevékenységeit a fogyasztó 

szokásos tartózkodási helye vagy lakhelye 

szerinti tagállamra irányítja. Ennek 

következtében, e rendelettel összhangban, 

az a kereskedő, aki nem tiltja le vagy nem 

korlátozza a fogyasztók hozzáférését más 

tagállamokból az online interfészeihez, 

eltérő általános hozzáférési feltételeket 

alkalmaz az áruk illetve a szolgáltatások 

értékesítésére az e rendeletben 

meghatározott speciális esetekben, vagy 

eltérő feltételeket alkalmaz a fizetési 

tranzakciókra az általa elfogadott 

fizetőeszközökre vonatkozóan, csupán 

ezek alapján, az alaklmazandó jog és 

joghatóság megállapítása céljából nem 

tekintendő úgy, hogy a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye vagy lakhelye szerinti 

tagállamra irányítja a tevékenységeit. 

__________________ __________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 
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25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A Róma I., Brüsszel I. és a területi alapú korlátozásról szóló rendelet közötti interakciónak 

egyértelműnek kell lennie a szöveg alapján. E megfogalmazás célja, hogy koherenciát 

biztosítson a már meglévő jogszabályi kerettel, valamint jogbiztonságot nyújtson a 

vállalkozásoknak és a fogyasztóknak egyaránt az által, hogy kifejezetten meghatározza, hogy 

a rendeletnek való megfelelés önmagában nem vonja maga után azt, hogy a kereskedő a 

tevékenységeit más piaccal szemben irányítja. 

 

Módosítás  129 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára az 593/2008/EK rendelet 

6. cikke (1) bekezdésének b) pontja és az 

1215/2012/EU rendelet17. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében. 

Önmagában az a tény, hogy a kereskedő 

nem blokkolja vagy korlátozza a 
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hozzáférést online interfészéhez más 

tagállambeli vevői számára, hogy nem 

alkalmaz eltérő általános hozzáférési 

feltételeket az e rendeletben előírt 

esetekben, vagy nem alkalmaz eltérő 

feltételeket a kereskedelmi szerződésekre 

az általa elfogadott fizetési módok terén, 

nem tekintendő arra mutató jelnek, hogy 

a kereskedő tevékenységét átirányítja a 

fogyasztó tagállamába azzal a céllal, hogy 

meghatározza az alkalmazandó jogot és 

joghatóságot. Ez a tény az Európai 

Bíróság joggyakorlatából fakad, amely 

szerint annak megállapításához, hogy 

valamely tevékenységet átirányítanak a 

vevő tagállamába szükséges, hogy 

bebizonyítsák a kereskedő ilyen 

szándékának a kinyilvánítását. Ilyen 

szándék nem vélelmezhető, ha a 

kereskedő csupán betartja az e rendelet 

szerinti jogi kötelezettségeit. Ugyancsak az 

Európai Bíróság joggyakorlatából 

következően a kereskedő honlapjának 

elérhetősége egy attól eltérő tagállamban, 

mint amelyikben a kereskedő székhelye 

található, nem elegendő annak 

megállapítására, hogy egy kereskedő 

átirányítja a tevékenységét egy másik 

tagállamba. Ezen túlmenően, nem döntő 

tényező, hogy egy honlap interaktív. 

Ugyanakkor a kereskedő szabadon 

irányíthatja tevékenységét abba a 

tagállamba, ahol a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye vagy lakóhelye 

található. Esetről esetre kell értékelni, 

hogy a hatályos kötelező 

rendelkezéseknek való puszta 

megfelelésen túlmutató további elemek  

olyan jeleknek minősülnek-e, amelyek 

alapján arra lehet következtetni, hogy a 

kereskedő szándékosan irányítja 

tevékenységét abba a tagállamba, 

amelyben a fogyasztó szokásos lakóhelye 

vagy tartózkodási helye található. 

 

__________________ __________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 
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szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. ro 

 

Módosítás  130 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását.  Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, kivéve, ha  mindenképpen 

szükséges, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. Ezen túlmenően az 

alkalmazandó törvény és a joghatóság 

meghatározásához az a tény, hogy egy 

kereskedő nem tiltja le vagy korlátozza a 

saját online interfészére a belépést egy 

másik tagállam ügyfelei részére, hogy 

nem alkalmaz eltérő hozzáférési 

feltételeket a jelen rendeletben foglalt 

esetekben, vagy nem alkalmaz fizetési 

megkülönböztetéseket, nem jelenti azt, 
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hogy a tevékenységét a vevő tagállama 

felé irányítja, kivéve, ha a kereskedő 

kinyilvánította egyértelmű szándékát, 

hogy a tevékenységeit azon tagállam felé 

irányítja, ahol az ügyfél lakhelye vagy 

szokásos tartózkodási helye található, 

például azáltal, hogy biztosítja a szállítást 

vagy reklámtevékenységet folytat. 

__________________ __________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. it 

 

Módosítás  131 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán 

az a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

(10) E rendelet nem vezethet be a 

polgári ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó további 

szabályokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és bírósági joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseket. 
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alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit 

a vevő tagállamára. 

__________________ __________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit 

a vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő az 593/2008/EK rendelet 6. 

cikkének (1) bekezdése és az 

1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében arra 

mutató jelnek, hogy a tevékenységeit a 

fogyasztó tagállamára irányítja. 

__________________ __________________ 
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24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  133 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, más 

tagállamok fogyasztóinak hozzáférést 

biztosít az online interfészéhez, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

__________________ __________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 
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2008.7.4., 6. o.). 2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érintheti a 

nemzetközi magánjogra, különösen a 
polgári ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

__________________ __________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 

593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 

593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 
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elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.).  

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

Or. de 

 

Módosítás  135 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) E rendelet kívánatos betartása 

mellett el kell kerülni azt a látszatot, hogy 

áruk és szolgáltatások kereskedői egy 

másik tagállambeli fogyasztóra 

irányítanak egy értékesítést, amikor 

valójában nem ez a helyzet, ezért azt kell 

feltételezni, hogy e kereskedők az 

értékesítéseiket csupán azokra a piacokra 

irányítják, amelyek az értékesítéskor 

hatályos, a hozzáférésre vonatkozó 

általános feltételeikben szerepelnek. 

Különösen az 593/2008/EK rendelet és az 

1215/2012/EU rendelet alkalmazása 

esetén az áruk vagy szolgáltatások e 

rendelet hatálya alá tartozó értékesítése, 

fogyasztó általi elérése és használata úgy 

tekintendő, hogy a kereskedő székhelye 

szerinti tagállamban történik, vagy azon 

tagállamban ahol a kereskedő általános 

hozzáférési feltételei szerint szállítást 

kínál. Ugyanakkor a fogyasztónak 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

megcáfolja e feltételezést amennyiben a 

további tényezők azt mutatják, hogy a 

kereskedő kifejezetten a fogyasztó 

tagállamára irányítja a tevékenységeit. A 

cél pusztán az, hogy jogbiztonság jöjjön 

létre az 593/2008/EK rendeletnek és az 

1215/2012/EU rendeletnek egy konkrét 

helyzetben történő alkalmazása 

tekintetében, az említett rendeletek 

bármilyen módosítása nélkül. 

Or. en 
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Módosítás  136 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az 593/2008/EK rendelet 6. cikke 

alkalmazandó a fogyasztói szerződésekre. 

E cikk szerint a szerződés, amelyet a 

fogyasztó a kereskedővel kötött, a 

fogyasztó szokásos tartózkodási helye 

szerinti államban alkalmazandó jog 

hatálya alá esik, feltéve, hogy a kereskedő 

szakmai vagy kereskedelmi tevékenységei 

bármilyen módon ebbe az országba 

irányulnak. A 4. cikk (1) bekezdésének 

a)–c) pontjában meghatározott esetekben 

a szolgáltató nem irányítja tevékenységét 

a fogyasztó tagállamába. Ezekben az 

esetekben az 593/2008/EK rendelet úgy 

rendelkezik, hogy a szerződés nem tartozik 

a fogyasztó állandó tartózkodási helye 

szerinti tagállam jogszabályainak hatálya 

alá. Itt a választás szabadságának elve (az 

593/2008/EK rendelet 3. cikke) 

alkalmazandó. Ugyanez alkalmazandó a 

joghatóságra, amelyet az 1215/2012/EU 

rendelet szabályoz. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Pusztán az a tény, hogy egy 

kereskedő e rendelet rendelkezéseinek 
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megfelelően jár el, nem értelmezendő az 

593/2008/EK rendelet és az 1215/2012/EU 

rendelet értelmében, az Európai Unió 

Bíróságának kialakult esetjogával 

összhangban arra mutató jelnek, hogy a 

tevékenységeit a fogyasztó tagállamára 

irányítja. 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz Rosati, Adam 

Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Abban az esetben, ha a kereskedő 

üzleti gyakorlata nem felel meg a 8a. cikk 

értelmében általa feltüntetetteknek, az 

593/2008/EK rendelet 6. cikkét és az 

1215/2012/EU rendelet 18. cikkét kell 

alkalmazni. Továbbá ez nem érinti a 

2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv értelmében a megtévesztés és a 

tisztességtelen gyakorlat terén a 

kereskedőt terhelő felelősséget1a. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2005. május 11-i 2005/29/EK irányelve a 

belső piacon az üzleti vállalkozások 

fogyasztókkal szemben folytatott 

tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 

tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és 

a 2002/65/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvek, valamint a 

2006/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv 

a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról”) (HL L 149., 2005.6.11., 

22. o.). 

Or. en 
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Módosítás  139 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Amennyiben egy kereskedő egy 

fogyasztó tagállamára irányítja a 

tevékenységeit még akkor is, amikor e 

kereskedelmi célzatosságot a kereskedő 

online felülete nem jelzi kifejezetten, a 

fogyasztók nem veszítik el a jogot az 

593/2008/EK rendelet és az (EU) 

1215/2012 rendelet alkalmazására, amely 

továbbra is hatályos a jogbiztonság 

érdekében, amelyre az Európai Unió 

Bíróságának esetjogát kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) Adott esetben a szerződés előtti 

tájékoztatás szabályai, az elállási jog, 

annak gyakorlása és hatásai, a szállítás és 

a kockázat átszállása a 2011/83/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 

hatálya alá tartozik. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a 

fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
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tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 304, 2011.11.22., 

64. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a vevő között 

közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

vevő között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a fogyasztó 

között közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

fogyasztók között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

Or. en 
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Módosítás  142 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a vevő között 

közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

vevő között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a fogyasztó 

között közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

fogyasztó között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  143 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a vevő között 

közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 
hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

vevő között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a telefonos 

előhívószámokon alapuló 

követelményeket, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben vagy 

weboldalakon,vagy részét képezheti a 

szerződéskötést megelőző vagy 

szerződéses dokumentumokban található 

információnak. A kereskedő és a fogyasztó 

között egyedileg megtárgyalt szerződéses 

feltételek hiányában e feltételek 

érvényesek. E rendelet alkalmazásában a 

kereskedő és a vevő között egyedileg 

megtárgyalt feltételek nem tekintendők 

általános hozzáférési feltételeknek. 

Mindazonáltal, az egyedileg megtárgyalt 

szerződéses feltételek, vagy egyedi 

megállapodás keretében elfogadott jogok 

és kötelezettségek nem eredményezhetnek 

olyan területi alapú tartalomkorlátozást 

vagy más, indokolatlan megkülönböztetési 

módot, amely felszámolása e rendelet 

célja. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 
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Módosítás  144 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a vevő között 

közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

vevő között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a szóban forgó árukhoz 

és szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei, és amelyek a nagyközönség 

számára közzétételre kerülnek. Ezek az 

általános feltételek tartalmazzák egyebek 

mellett az árakat, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

kerülnek közzétételre a nagyközönség 

számára, például hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a vevő között 

közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek alkalmazandók. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

vevő között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. Ugyanakkor e 

szabályok és feltételek nem 

eredményezhetnek területi alapú 

korlátozást. 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. 

E védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. 

E védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

törölve 
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kiskereskedőiket. 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben fennmaradnak a beszállítók által a kiskereskedőkre rótt korlátozások, a 

fogyasztó nem tudja teljes egészében élvezni a belső piac előnyeit és az indokolatlan területi 

korlátozás tilalmának a hatása korlátozott marad. 

 

Módosítás  148 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és a 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

(12) Mind a fogyasztók, mind a 

vállalkozások, különösképpen a 

mikrovállalkozások és a kkv-k hasonló 

hozzáférési feltételekkel rendelkeznek, 

amennyiben árukat és szolgáltatásokat 

vásárolnak végső fogyasztóként. Ezért e 

rendelet alkalmazásában a vevőként eljáró 

fogyasztókat és a vállalkozásokat egyaránt 

meg kell védeni az állampolgárságon, 

lakóhelyen vagy székhelyen alapuló 

megkülönböztetéstől. E védelem azonban 

nem terjeszthető ki azokra a vevőkre, akik 

valamely árut vagy szolgáltatást későbbi 

viszonteladás, átalakítás, feldolgozás vagy 

bérbeadás céljából vásárolnak meg, mivel 

ez hatással lenne a vállalkozások által 

vállalatközi viszonylatban széles körben 

használt forgalmazási rendszerekre, 

amelyekről gyakran kétoldalú tárgyalások 

folynak, és amelyek közvetlenül a 

kereskedelmi stratégiához kapcsolódnak, 

például a kizárólagos és szelektív 

forgalmazásra, amelyek általában lehetővé 

teszik a gyártók számára, hogy – a 

versenyszabályoknak való megfelelés 

mellett – kiválasszák kiskereskedőiket. 

Or. it 

 

Módosítás  149 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

(12) Az áruk és szolgáltatások 

végfelhasználóként történő, általános 

hozzáférési feltételek melletti 

megvásárlásakor a fogyasztók és a 

vállalkozások – különösen pedig a mikro-, 

kis- és középvállalkozások – gyakran 

hasonló helyzetbe kerülnek. Ezért e 
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szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

rendelet alkalmazásában vevőként eljáró 

fogyasztókat és vállalkozásokat egyaránt 

védeni kell az állampolgárságon, 

lakóhelyen vagy székhelyen alapuló 

megkülönböztetéstől. E védelem azonban 

nem terjeszthető ki azokra a vevőkre, akik 

valamely árut vagy szolgáltatást későbbi 

viszonteladás, átalakítás, feldolgozás vagy 

bérbeadás céljából vásárolnak meg, mivel 

ez hatással lenne a vállalkozások által 

vállalatközi viszonylatban széles körben 

használt forgalmazási rendszerekre, 

amelyekről gyakran kétoldalú tárgyalások 

folynak, és amelyek közvetlenül a 

kereskedelmi stratégiához kapcsolódnak a 

beszállítói és a feldolgozói oldalon 

egyaránt (például a kizárólagos és 

szelektív forgalmazásra), amelyek 

általában lehetővé teszik a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

Or. en 

(a Tanács általános megközelítésének a szövege) 

 

Módosítás  150 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

(12) Ezért az online kereskedelem és 

szolgáltatások kérdéskörében a vevőként 

eljáró fogyasztókat és vállalkozásokat 

egyaránt meg kell védeni az 

állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől - 

amennyiben jelen rendelet céljaiban 

foglalt ügyfélként járnak el. E védelem 

azonban nem terjesztendő ki azokra a 

vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 
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amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

Or. pl 

Módosítás  151 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen, 

ideiglenes tartózkodási helyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

Or. en 

 

Módosítás  152 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, 

egyaránt meg kell védeni az 

állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

Or. ro 

 

Módosítás  153 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló indokolatlan 

megkülönböztetéstől. E védelem azonban 

nem terjesztendő ki azokra a vevőkre, akik 

valamely árut vagy szolgáltatást 

viszonteladás céljából vásárolnak meg, 

mivel ez hatással lenne a vállalkozások 

által vállalatközi viszonylatban széles 

körben használt forgalmazási rendszerekre 

(például a kizárólagos és szelektív 

forgalmazásra), amely általában lehetővé 

teszi a gyártók számára, hogy – a 
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való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

versenyszabályoknak való megfelelés 

mellett – kiválasszák kiskereskedőiket. 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

műveletek vonatkozásában alkalmazott 

megkülönböztetett bánásmód vevőkre és a 

belső piacra gyakorolt hatásai nem 

függnek attól, hogy a kereskedő székhelye 

egy tagállamban vagy egy harmadik 

országban található-e. Emiatt és annak 

biztosítása érdekében, hogy az egymással 

versenyben álló kereskedőkre e 

tekintetben ugyanazon követelmények 

vonatkoznak, az ebben a rendeletben 

megállapított intézkedések az Unióban 

működő valamennyi kereskedőre egyaránt 

alkalmazandók. 

törölve 

Or. de 

 

Módosítás  155 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

ügyletek vonatkozásában alkalmazott 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

ügyletek vonatkozásában alkalmazott 
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megkülönböztetett bánásmód vevőkre és a 

belső piacra gyakorolt hatásai azonosak, 

függetlenül attól, hogy a kereskedő 

székhelye valamely tagállamban vagy egy 

harmadik országban található-e. Emiatt és 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

egymással versenyben álló kereskedőkre e 

tekintetben ugyanazon követelmények 

vonatkozzanak, az ebben a rendeletben 

megállapított intézkedéseknek az Unióban 

működő valamennyi kereskedőre egyaránt 

alkalmazandónak kell lenniük. 

indokolatlan megkülönböztetett bánásmód 

fogyasztókra és a belső piacra gyakorolt 

hatásai azonosak, függetlenül attól, hogy a 

kereskedő székhelye valamely tagállamban 

vagy egy harmadik országban található-e. 

Emiatt és annak biztosítása érdekében, 

hogy az egymással versenyben álló 

kereskedőkre e tekintetben ugyanazon 

követelmények vonatkozzanak, az ebben a 

rendeletben megállapított intézkedéseknek 

az Unióban működő valamennyi 

kereskedőre egyaránt alkalmazandónak 

kell lenniük. 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

ügyletek vonatkozásában alkalmazott 

megkülönböztetett bánásmód vevőkre és a 

belső piacra gyakorolt hatásai azonosak, 

függetlenül attól, hogy a kereskedő 

székhelye valamely tagállamban vagy egy 

harmadik országban található-e. Emiatt és 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

egymással versenyben álló kereskedőkre e 

tekintetben ugyanazon követelmények 

vonatkozzanak, az ebben a rendeletben 

megállapított intézkedéseknek az Unióban 

működő valamennyi kereskedőre egyaránt 

alkalmazandónak kell lenniük. 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

ügyletek vonatkozásában alkalmazott 

megkülönböztetett bánásmód fogyasztókra 

és a belső piacra gyakorolt hatásai 

azonosak, függetlenül attól, hogy a 

kereskedő székhelye valamely tagállamban 

vagy egy harmadik országban található-e. 

Emiatt és annak biztosítása érdekében, 

hogy az egymással versenyben álló 

kereskedőkre e tekintetben ugyanazon 

követelmények vonatkozzanak, az ebben a 

rendeletben megállapított intézkedéseknek 

az Unióban működő valamennyi 

kereskedőre egyaránt alkalmazandónak 

kell lenniük. 

Or. en 

 



 

PE599.759v01-00 68/144 AM\1117294HU.docx 

HU 

Módosítás  157 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy az a 

vevőkkel való kereskedelmi ügyletekre 

kötelezi a kereskedőt. 

(14) Annak érdekében, hogy a 

fogyasztók jobban hozzáférhessenek a 

belső piacon az áruk értékesítésére és a 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

információkhoz, valamint az átláthatóság 

(többek között az árakkal kapcsolatos 

átláthatóság) növelése érdekében a 

kereskedők sem technológiai eszközökkel, 

sem más módon nem akadályozhatják meg, 

hogy a fogyasztók állampolgárságuktól, 

lakóhelyüktől vagy székhelyüktől 

függetlenül, teljes körűen és azonos 

feltételekkel hozzáférjenek az online 

interfészekhez. Az online interfészekre 

mobil alkalmazással történő belépést nem 

szabad a fogyasztók számára minden 

lehetséges úton tiltani, ha ezekkel az 

eszközökkel kívánnak hozzáférni a 

kiválasztott online interfészükhöz és a 

kereskedő ilyen lehetőséget kínál egy 

tagállamban. Az ilyen hozzáférést 

megakadályozó technológiai eszközök 

különösen azokat a technológiákat 

foglalják magukban, amelyek 

alkalmazásával megállapítható a fogyasztó 

fizikai helyzete, beleértve ennek a 

helyzetnek az IP-cím, a valamely globális 

navigációs műholdrendszerből nyert 

koordináták vagy a fizetési művelethez 

kapcsolódó adatok alapján történő 

meghatározását. Azonban az online 

interfészekhez való hozzáférés kapcsán 

megvalósuló megkülönböztetés tilalma 

nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a 

kereskedőt arra, hogy a fogyasztókkal 

folytatott kereskedelmi műveletekben 

vegyen részt. 

Or. en 
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Módosítás  158 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy az a 

vevőkkel való kereskedelmi ügyletekre 

kötelezi a kereskedőt. 

(14) Annak érdekében, hogy a 

fogyasztók jobban hozzáférhessenek a 

belső piacon az áruk értékesítésére és a 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

információkhoz, valamint az átláthatóság 

(többek között az árakkal kapcsolatos 

átláthatóság) növelése érdekében a 

kereskedők sem technológiai eszközökkel, 

sem más módon nem akadályozhatják meg, 

hogy a fogyasztók állampolgárságuktól, 

vagy lakóhelyüktől függetlenül, teljes 

körűen és azonos feltételekkel 

hozzáférjenek az online interfészekhez. E 

technológiai eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

fogyasztó fizikai helyzete, beleértve ennek 

az IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy 

kötelezi a kereskedőt arra, hogy a 

fogyasztókkal folytatott kereskedelmi 

műveletekben vegyen részt. 

Or. en 

 

Módosítás  159 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy az a 

vevőkkel való kereskedelmi ügyletekre 

kötelezi a kereskedőt. 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között – 

de nem kizárólagosan – az árakkal 

kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők vagy a nevükben 

eljáró bármely más felek, ideértve a 

közvetítőket, az online piactereket és az 

online interfészeket hozzáférés céljából 

szolgáltatókat is, sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

ideiglenes tartózkodási helyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. Az online 

interfészekhez való teljes körű, azonos 

feltételekkel és mobilalkalmazás 

formájában történő hozzáférés magában 

foglalja annak lehetőségét, hogy a vevő 

letöltse a kereskedő által egy vagy több 

tagállamban működtetett mobilalkalmazás 

bármely verzióját és hozzáférjen ahhoz. E 

hozzáférést megakadályozó technológiai 

eszközök különösen, de nem 

kizárólagosan azokat a technológiákat 

foglalják magukban, amelyek 

alkalmazásával megállapítható a vevő 

fizikai helyzete, beleértve ennek a helynek 

az IP-cím, a böngészési előzmények 

és/vagy minták, a GSM-nyomkövetés vagy 

-helymeghatározás, valamely globális 

navigációs műholdrendszerből nyert 

koordináták vagy a fizetési művelethez 

kapcsolódó adatok alapján történő 

meghatározását. Azonban az online 

interfészekhez való hozzáférés kapcsán 

megvalósuló megkülönböztetés tilalma 

nem értelmezendő úgy, hogy az a vevőkkel 

való kereskedelmi ügyletekre kötelezi a 

kereskedőt. 

Or. en 
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Módosítás  160 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében, a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy 

kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel 

folytatott kereskedelmi műveletekben 

vegyen részt. 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében, a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez, ideértve a 

rendelkezésre álló alkalmazások összes 

változatát. E technológiai eszközök 

különösen azokat a technológiákat 

foglalják magukban, amelyek 

alkalmazásával megállapítható a vevő 

fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, 

a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy 

kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel 

folytatott kereskedelmi műveletekben 

vegyen részt. 

Or. it 

 

Módosítás  161 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy az a 

vevőkkel való kereskedelmi ügyletekre 

kötelezi a kereskedőt. 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől, 

ideiglenes tartózkodási helyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljes körűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy az a 

vevőkkel való kereskedelmi ügyletekre 

kötelezi a kereskedőt. 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A fogyasztókkal szembeni azonos 

bánásmód biztosítása és a gyakorlatban a 

megkülönböztetés elkerülése érdekében a 

kereskedők weboldalai, 

mobilalkalmazásai és minden egyéb 

interfészei úgy vannak kialakítva, hogy 
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lehetővé teszik a kereskedő tagállamától 

eltérő tagállamból történő adatbeviteli 

formákat. Elsősorban a weboldalakon 

lehetővé kell tenni címek, telefonszámok, 

nemzetközi előhívó számok, adószámok, 

bankszámlaszámok, IBAN és SWIFT 

kódok, valamint minden egyéb olyan adat 

felvitelét a kereskedő tagállamától eltérő 

tagállamból, amely a kereskedő online 

interfészén egy megrendelés leadásához 

szükséges. Nem engedhető meg, hogy a 

vevőtől a rendeléshez más eszközök 

használatát követeljék meg, úgymint e-

mailt vagy telefont, amennyiben nem ez az 

elsődleges rendelési mód e rendelések 

leadásánál minden vevő számára, ideértve 

a kereskedő tagállama szerinti vevőket is. 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A kereskedőt mindazonáltal semely 

ponton nem terhelheti szerződési 

kötelezettség. Az árukereskedőnek 

bármikor vissza kell tudnia lépni az 

adásvételi szerződéstől, amennyiben az 

értékesítés vagy az áru leszállítása olyan 

költségekkel jár, amelyek elfogadhatatlan 

mértékben csökkentik a kereskedő 

hasznát, vagy tartósan árthatnak üzleti 

modelljének. 

Or. de 

 

Módosítás  164 

Biljana Borzan 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák, amelyek jelentős eltéréseket 

okozhatnak a bizonyos fogyasztói 

csoportoknak nyújtott termékkínálatban 

és az árakban. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Bizonyos kereskedők online 

interfészeik különböző verzióit használják 

arra, hogy a fogyasztókat a különböző 

tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra 

is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell 

azt, hogy a fogyasztót kifejezett előzetes 

hozzájárulása nélkül átirányítsák az online 

interfész egyik verziójáról valamely másik 

verziójára. A fogyasztó számára mindig 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az 

online interfész valamennyi verziójának. 

Or. en 
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Módosítás  166 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Bizonyos kereskedők online 

interfészeik különböző verzióit használják 

arra, hogy a fogyasztókat a különböző 

tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra 

is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell 

azt, hogy a fogyasztót kifejezett 

hozzájárulása nélkül átirányítsák az online 

interfész egyik verziójáról valamely másik 

verziójára. A fogyasztó számára mindig 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az 

online interfész valamennyi verziójának. 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Bizonyos kereskedők online 

interfészeik különböző verzióit használják 

arra, hogy a vevőket a különböző 

tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra 

is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell 

azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása 

nélkül átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Bizonyos kereskedők online 

interfészeik különböző verzióit használják 

arra, hogy a vevőket a különböző 

tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra 

is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell 

azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása 

nélkül átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

kereskedőket nem kellene arra kötelezni, 

hogy az ügyfelek kifejezett hozzájárulását 

kérjék minden egyes alkalommal, amikor 

ugyanazt az online interfészt látogatják 

meg, tekintettel arra, hogy az ügyfelet 

tájékoztatják az átirányításról. Miután a 
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vevő megadta kifejezett hozzájárulását, a 

kereskedő számára lehetővé kel tenni, 

hogy tárolja az érvényes hozzájárulásra 

vonatkozó információt az összes jövőbeni 

látogatásra vonatkozóan. A vevő számára 

mindig könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie az online interfész valamennyi 

verziójának. 

Or. ro 

Módosítás  168 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

kereskedőket nem lehet arra kötelezni, 

hogy kérjék az ügyfelek kifejezett 

beleegyezését minden olyan alkalommal, 

amikor ugyanazon ügyfél felkeresi 

ugyanazt az online interfészt. Ha a vevő 

már kifejezett belegyezését adta, azt 

érvényesnek kell tekinteni minden további 

olyan alkalommal, amikor ugyanazon 

vevő ugyanarra az online interfészre 

látogat. A vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

Or. en 

(a Tanács általános megközelítésének a szövege) 

 

Módosítás  169 

Anneleen Van Bossuyt 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

vevőket a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

vevőt kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. Ha 

a fogyasztó kifejezi az átirányításra 

vonatkozó preferenciáját, azt érvényesnek 

kell tekinteni minden további olyan 

alkalommal, amikor ugyanazon vevő 

ugyanarra az online interfészre látogat. 

Ugyanakkor a vevő számára mindig 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie az 

online interfész valamennyi verziójának. 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy az 

uniós jog szerinti tagállami 

jogszabályoknak való megfelelés 

biztosítása érdekében kizárólag akkor 

indokolt a hozzáférés letiltása, korlátozása 

vagy a fogyasztó beleegyezése nélkül az 

online interfész másik verziójára történő 

átirányítás, ha az a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okok miatt szükséges. E 

jogszabályok korlátozhatják a fogyasztók 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 
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tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges lehet, a kereskedők 

nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek 

az előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

fogyasztók vagy bizonyos területeken 

tartózkodó fogyasztók valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. E 

tekintetben a fogyasztót online felületen 

tájékoztatni kell a letiltás, a korlátozás 

vagy az online felület alternatív 

változatára történő átirányítás okáról. 

Or. en 

 

Módosítás  171 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy az 

uniós jog szerinti tagállami 

jogszabályoknak való megfelelés 

biztosítása érdekében szükséges lehet a 

hozzáférés letiltása, korlátozása vagy a 

fogyasztó beleegyezése nélkül az online 

interfész másik verziójára történő 

átirányítás, a fogyasztó állampolgárságával 

vagy lakóhelyével kapcsolatos okok miatt. 

E jogszabályok korlátozhatják a fogyasztók 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

fogyasztók vagy bizonyos területeken 

tartózkodó fogyasztók valamely online 
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interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

Or. en 

 

Módosítás  172 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

Or. en 

 

Módosítás  173 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 

 

Módosítás  174 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeinek 

alkalmazása terén a vevőkkel szemben 

törölve 
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alkalmazott bánásmódban objektív módon 

nem indokolható semmilyen különbség, 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának egyértelmű 

elutasítását a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján. 

Ezekben a helyzetekben minden ilyen 

jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és 

így a vevőknek jogosultnak kell lenniük 

arra, hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedniük kell a megkülönböztetés e 

tilalmának való megfelelés érdekében, 

amennyiben az ilyen intézkedés 

hiányában az érintett vevőt kizárnák az 

ilyen teljeskörű és azonos feltételekkel 

történő hozzáférésből. Azonban az 

ezekben a helyzetekben alkalmazandó 

tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a 

kereskedők nem irányíthatják 

tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és 

eltérő feltételekkel különböző 

tagállamokra vagy bizonyos vevői 

csoportokra (ideértve országspecifikus 

online interfészek létrehozását is). 

Or. de 

 

Módosítás  175 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a vevőkkel szemben a vevő 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a fogyasztókkal szemben a fogyasztó 
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állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján alkalmazott eltérő bánásmód – 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának nyílt 

megtagadását – nem támasztható alá 

objektív indokokkal. Ezekben a 

helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultak lehetnek arra, hogy – 

az ebben a rendeletben megállapított 

különleges feltételek mellett – a helyi 

vevőkkel megegyező feltételek mellett 

bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

alkalmazott eltérő bánásmód – ideértve az 

áruk értékesítésének, egy kereskedő által 

hivatalosan megállapított bizonyos 

pénzügyi tranzakciók elfogadásának vagy 

a szolgáltatások nyújtásának a nyílt 

megtagadását – nem támasztható alá 

objektív indokokkal. Ezekben a 

helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

fogyasztóknak jogosultnak kell lenniük 

arra, hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különös feltételek mellett – a 

helyi fogyasztókkal megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

ügyleteket, továbbá hogy 

állampolgárságuktól vagy lakóhelyüktől 

függetlenül teljeskörűen és azonos 

feltételekkel hozzáférjenek a különböző 

árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a 

kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett fogyasztókat kizárnák az ilyen 

teljeskörű és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az (17) Számos konkrét helyzetben az 
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általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a vevőkkel szemben a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján alkalmazott eltérő bánásmód – 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának nyílt 

megtagadását – nem támasztható alá 

objektív indokokkal. Ezekben a 

helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultak lehetnek arra, hogy – 

az ebben a rendeletben megállapított 

különleges feltételek mellett – a helyi 

vevőkkel megegyező feltételek mellett 

bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a fogyasztókkal szemben a fogyasztó 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

alkalmazott eltérő bánásmód – ideértve az 

áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások 

nyújtásának nyílt megtagadását – nem 

támasztható alá objektív indokokkal. 

Ezekben a helyzetekben minden ilyen 

jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és 

így a fogyasztóknak jogosultnak kell 

lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különös feltételek mellett – a 

helyi fogyasztókkal megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

ügyleteket, továbbá hogy 

állampolgárságuktól vagy lakóhelyüktől 

függetlenül teljeskörűen és azonos 

feltételekkel hozzáférjenek a különböző 

árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a 

kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében. Azonban 

az ezekben a helyzetekben alkalmazandó 

tilalom nem úgy értelmezendő, hogy a 

kereskedők nem irányíthatják 

tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és 

eltérő feltételekkel különböző tagállamokra 

vagy bizonyos fogyasztói csoportokra 

(ideértve az esetleg eltérő árakat kínáló 

tagállamspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

Or. en 

 

Módosítás  177 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a vevőkkel szemben a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján alkalmazott eltérő bánásmód – 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának nyílt 

megtagadását – nem támasztható alá 

objektív indokokkal. Ezekben a 

helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultak lehetnek arra, hogy – 

az ebben a rendeletben megállapított 

különleges feltételek mellett – a helyi 

vevőkkel megegyező feltételek mellett 

bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a vevőkkel szemben a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy ideiglenes 

tartózkodási helye vagy székhelye alapján 

alkalmazott eltérő bánásmód – ideértve az 

áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások 

nyújtásának nyílt megtagadását – nem 

támasztható alá objektív indokokkal. 

Ezekben a helyzetekben minden ilyen 

jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és 

így a vevőknek jogosultak lehetnek arra, 

hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

ideiglenes tartózkodási helytől vagy 
székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőnek szükség esetén 

intézkedéseket kell tennie a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő általános hozzáférési 

feltételekkel különböző tagállamokra vagy 

bizonyos vevőcsoportokra (ideértve az 

esetleg eltérő árakat tartalmazó, 
országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 
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Módosítás  178 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a vevőkkel szemben a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján alkalmazott eltérő bánásmód – 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának nyílt 

megtagadását – nem támasztható alá 

objektív indokokkal. Ezekben a 

helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultak lehetnek arra, hogy – 

az ebben a rendeletben megállapított 

különleges feltételek mellett – a helyi 

vevőkkel megegyező feltételek mellett 

bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a vevőkkel szemben a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy ideiglenes 

tartózkodási helye vagy székhelye alapján 

alkalmazott eltérő bánásmód – ideértve az 

áruk értékesítésének vagy a szolgáltatások 

nyújtásának nyílt megtagadását – nem 

támasztható alá objektív indokokkal. 

Ezekben a helyzetekben minden ilyen 

jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és 

így a vevőknek jogosultak lehetnek arra, 

hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

Or. en 
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Módosítás  179 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférés feltételeinek 

alkalmazása terén a vevőkkel szemben 

alkalmazott bánásmódban objektív módon 

nem indokolható semmilyen különbség, 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának egyértelmű 

elutasítását a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben 

a helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, 

hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférés feltételeinek 

alkalmazása terén a vevőkkel szemben 

alkalmazott bánásmódban objektív módon 

nem indokolható semmilyen különbség, 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának egyértelmű 

elutasítását a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben 

a helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, 

hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett vevőt kizárnák az ilyen teljeskörű 

és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

akadályozza meg, hogy a kereskedők 

célzott ajánlatokat és eltérő feltételeket, 

illetve különböző kereskedelmi 

ajánlatokat kínáljanak a különböző 

tagállamokban (ideértve országspecifikus 

online interfészek létrehozását is). 

Or. it 
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Módosítás  180 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) E rendelet nem korlátozhatja a 

vállalkozási szabadságot, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. 

cikkében foglalt szerződési szabadságot. A 

szolgáltatók szerződési szabadsága nem 

válhat szerződési kötelezettséggé – 

beleértve a szolgáltatási kötelezettséget – a 

fogyasztókkal szemben. Ez a 4. cikk (1) 

bekezdésének a)–c) pontjában 

meghatározott esetekre is vonatkozik. 

Or. de 

 

Módosítás  181 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

törölve 
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esetben nincs szükség a vevő 

tagállamában a hozzáadottérték-adóval 

(héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő 

felvételre, valamint az áru határokon 

átnyúló kiszállításának megszervezésére. 

Or. de 

 

Módosítás  182 

Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és az árut valamely olyan 

tagállamba szállítják, ahová a kereskedő 

az általános hozzáférési feltételei 

értelmében kiszállít árukat, vagy ha az 

árut a kereskedő és a fogyasztó közötti 

megállapodás szerinti helyszínen veszik át 

egy olyan tagállamban, amely tagállam 

esetében a kereskedő az általános 

hozzáférési feltételeiben ezt a lehetőséget 

biztosítja. Ebben a helyzetben a fogyasztó 

számára lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy az árukat pontosan ugyanazon 

feltételek mellett – ideértve az árakat és az 

áruk kiszállításának feltételeit – 

vásárolhassa meg, mint az abban a 

tagállamban lakóhellyel rendelkező 

hasonló fogyasztók, amelybe az árukat 

kiszállítják vagy amelyben az árukat 

átveszik. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi 

fogyasztónak az adott tagállamban kell 

átvennie az árut, vagy valamely másik 

tagállamban, amelybe a kereskedő szállít. 

Ez nem jelenti azt, hogy a kereskedőknek 

meg kell változtatniuk az online 

felületeiket, új felvételi állomásokat kell 

létrehozniuk, meg kell felelniük a nemzeti 

jogszabályi követelményeknek vagy 

ezekről tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, 

amennyiben a kereskedő nem a fogyasztó 
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tagállamában folytatja, vagy nem e 

tagállamra irányítja a tevékenységeit. 

Ezekben a speciális esetekben a fogyasztó 

feladata annak ellenőrzése, hogy az áruk 

vagy szolgáltatások megfelelnek a 

tagállamában hatályos követelményeknek. 
Ebben az esetben nincs szükség a vevő 

tagállamában a hozzáadottérték-adóval 

(héa) kapcsolatos nyilvántartásba történő 

felvételre, sem az áru határokon átnyúló 

kiszállításának megszervezésére. 

Or. en 

 

Módosítás  183 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a 

fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon 

feltételek mellett – ideértve az árakat és az 

áruk kiszállításának feltételeit – 

vásárolhassa meg, mint a kereskedő 

tagállamában lakóhellyel rendelkező 

hasonló fogyasztók. Ez jelentheti azt, hogy 

a külföldi fogyasztónak az adott 

tagállamban kell átvennie az árut, vagy 

valamely másik tagállamban, amelybe a 

kereskedő szállít. Ebben a helyzetben a 

kereskedő nem köteles a határokon 

átnyúló szállítás semmilyen pluszköltségét 

fedezni. Továbbá nincs szükség a 

fogyasztó tagállamában a hozzáadottérték-

adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba 

történő felvételre, sem az áru határokon 

átnyúló kiszállításának megszervezésére. 
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Or. en 

 

Módosítás  184 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a 

fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon 

feltételek mellett – ideértve az árakat és az 

áruk kiszállításának feltételeit – 

vásárolhassa meg, mint a kereskedő 

tagállamában lakóhellyel rendelkező 

hasonló fogyasztók. Ez jelentheti azt, hogy 

a külföldi fogyasztónak az adott 

tagállamban kell átvennie az árut, vagy 

valamely másik tagállamban, amelybe a 

kereskedő szállít. Ebben az esetben a 

2006/112/EK irányelvvel összhangban 

nincs szükség a fogyasztó tagállamában a 

hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre. 

Or. en 

 

Módosítás  185 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 
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végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint abban a tagállamban lakóhellyel 

rendelkező hasonló vevők, ahol az áru 

átadásra kerül. A jelen szabályozás nem 

kötelezi a kereskedőt arra, hogy magára 

vállalja a szállítást meghatározott 

tagállamokba, amennyiben ez nem került 

meghatározásra az eladási határidők és 

feltételek között, annak ellenére, hogy a 

vevő ott él vagy ott tartózkodik. Ebben az 

esetben a kereskedő felkínálhatja a vevő 

részére, hogy egy átvételi ponton vegye át 

az árut, amelyet meg kell jelölni a 

kereskedő tagállamában vagy egy másik 

tagállamban, amellyel kapcsolatban 

bejelentette, hogy biztosítja a szállítást. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. A szerződésben 

megjelölt helyről a vevő általi átvétel 

helyére történő szállítással és postázással 

kapcsolatos költségek, illetve az ehhez 

kapcsolódó kockázatok a vevőt terhelik. 

Or. it 

 

Módosítás  186 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és az árut valamely olyan 

tagállamba szállítják, ahová a kereskedő 

az általános hozzáférési feltételei 

értelmében kiszállít árukat, vagy ha az 

árut a kereskedő és a vevő közötti 

megállapodás szerinti helyszínen veszik át 

egy olyan tagállamban, amely tagállam 

esetében a kereskedő az általános 

hozzáférési feltételeiben ezt a lehetőséget 

biztosítja. Ebben a helyzetben a vevő 

számára lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy az árukat pontosan ugyanazon 

feltételek mellett – ideértve az árakat és az 

áruk kiszállításának feltételeit – 

vásárolhassa meg, mint [...] az abban a 

tagállamban lakóhellyel rendelkező 

hasonló vevők, amelybe az árukat 

kiszállítják vagy amelyben az árukat 

átveszik. Ez jelentheti azt, hogy a külföldi 

vevőnek az adott tagállamban kell átvennie 

az árut, vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít vagy saját 

eszközeivel megoldja a határon átnyúló 

áruszállítást. Ebben az esetben nincs 

szükség a vevő tagállamában a 

hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

Or. en 

 

Módosítás  187 

Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 
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végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. Hangsúlyozni kell, hogy 

az átlátható árakon történő szállítási 

szolgáltatásoknak a lehető legtöbb 

fogyasztó számára elérhetőnek kell lenni, 

különös tekintettel a távoli területek 

fogyasztóira. 

Or. en 

 

Módosítás  188 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18 a)  Az 1999/44/EK irányelv 

értelmében a kereskedő köteles 

térítésmentesen kijavítani vagy kicserélni 

azokat az árukat, amelyek nem tesznek 

eleget a szerződésben foglaltaknak. A 

kereskedőnek megfelelően tájékoztatnia 

kell a vevőt, hogy az áruk  megfelelővé 

tételéhez szükséges szállítási és 

postaköltségek kizárólag a kereskedő által 

a szerződésben megjelölt helyről az áru 

szállítására vagy postázására kifizetett 

költségeket tartalmazzák akkor, amikor a 
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vevő először veszi át az árut, illetve a 

kereskedő által a megjavított vagy 

kicserélt termék postázási és szállítási 

költségeit tartalmazzák ugyanezen helyre. 

A vevő által kifizetett szállítási és postázási 

költségek, hogy az áru eljusson a 

szerződésben megjelölt első átvételre 

kijelölt helyre, illetve a vevő által kifizetett 

szállítási és postázási költségek, hogy 

átvegye a megjavított vagy kicserélt árut 

ugyanazon a helyen, illetve az ehhez 

kapcsolódó kockázatok a vevőt terhelik. 

Or. it 

 

Módosítás  189 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása 

(ilyen például felhőalapú szolgáltatás, 

adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-

szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben 

az esetben nincs szükség fizikai szállításra, 

mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus 

úton történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása 

(ilyen például felhőalapú szolgáltatás, 

adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-

szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). A 

harmadik helyzet az olyan 

szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása, feltéve, 

hogy a kereskedő az érintett területek 

(például e-könyvek, zene, játékok és 

szoftver) vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal. Ebben az esetben 

nincs szükség fizikai szállításra, mivel a 

szolgáltatásnyújtás elektronikus úton 

történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 
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egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

__________________ __________________ 

26 A Tanács 2011. március 15-i 

282/2011/EU végrehajtási rendelete a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

26 A Tanács 2011. március 15-i 

282/2011/EU végrehajtási rendelete a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

Or. en 

 

Módosítás  190 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása 

(ilyen például felhőalapú szolgáltatás, 

adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-

szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben 

az esetben nincs szükség fizikai szállításra, 

mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus 

úton történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alatt álló művekhez vagy 

egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés 

és ezek használatának biztosítása (például 

felhőalapú szolgáltatás, adattárolási 

szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás 

vagy tűzfalszolgáltatás), vagy pedig szerzői 

jogi védelem alatt álló művek vagy egyéb 

védett tartalmak immateriális formában 

való értékesítése (például elektronikus 

könyv vagy online zene formájában). 

Ebben az esetben nincs szükség fizikai 

szállításra, mivel a szolgáltatásnyújtás 

elektronikus úton történik. A 282/2011/EU 

tanácsi végrehajtási rendeletben26 előírt, a 

szűkített egyablakos héaügyintézésre 

(MOSS) vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

__________________ __________________ 
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26 A Tanács 2011. március 15-i 

282/2011/EU végrehajtási rendelete a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

26 A Tanács 2011. március 15-i 

282/2011/EU végrehajtási rendelete a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

Or. en 

 

Módosítás  191 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása 

(ilyen például felhőalapú szolgáltatás, 

adattárolási szolgáltatás, weboldaltárhely-

szolgáltatás vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben 

az esetben nincs szükség fizikai szállításra, 

mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus 

úton történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott anyagi javakat 

vagy szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása (ilyen 

például a közösségi hálózat szolgáltatás, a 

felhőalapú szolgáltatás, az adattárolási 

szolgáltatás, a weboldaltárhely-szolgáltatás 

vagy a tűzfalszolgáltatás). Ebben az 

esetben nincs szükség fizikai szállításra, 

mivel a szolgáltatásnyújtás elektronikus 

úton történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

__________________ __________________ 

26 A Tanács 2011. március 15-i 

282/2011/EU végrehajtási rendelete a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

26 A Tanács 2011. március 15-i 

282/2011/EU végrehajtási rendelete a 

közös hozzáadottértékadó-rendszerről 

szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

Or. en 
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Módosítás  192 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

(19a) preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) E rendeletet kell alkalmazni 

azokban az esetekben is, amikor a 

kereskedő egy terméket azonosként hirdet 

több tagállamban, de egyidejűleg 

szándékosan csökkenti e termék 

minőségét ezek közül egyes 

tagállamokban. 

Or. en 

Indokolás 

Több különböző felmérés eredményei alapján lényeges eltérések vannak az azonos márkájú és 

csomagolású, az EU egységes piacán egyazon marketinggel terjesztett termékek minősége, 

összetétele illetve felhasznált összetevői terén. 

 

Módosítás  193 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a fogyasztó a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

fogyasztó állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 
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szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát. 

Or. en 

 

Módosítás  194 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a fogyasztó a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

fogyasztó állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

Or. en 

 

Módosítás  195 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

(20) Végezetül abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy valamely fizikai 

helyszínen veszi igénybe – például a 

kereskedő üzlethelyiségében vagy más 

olyan adott helyen, ahol a kereskedő a 

szolgáltatásnyújtást felkínálja valamely 

olyan tagállam területén, amelyben a 

kereskedő szakmai tevékenységet folytat –, 

ennek alapján eltérő általános hozzáférési 

feltételek alkalmazása szintén nem 

indokolható a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokkal. Ilyen helyzet lehet 

például az olyan, nem elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások nyújtása, mint 

például a szállodai elhelyezés, a 

sportesemények, az autókölcsönzés és a 

zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló belépőjegyek. 

Ezekben a helyzetekben a kereskedőnek 

nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

Or. en 

 

Módosítás  196 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 
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vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

vevő állampolgársága, lakóhelye, 

ideiglenes tartózkodási helye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

Or. en 

 

Módosítás  197 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Végül pedig az utolsó helyzet a 

szolgáltatásokat és az anyagi javakat 

érinti, amely fő jellemzője az, hogy 

hozzáférést biztosít szerzői jogi védelem 

alá tartozó művekhez vagy más, védett 

tartalmakhoz (pl. e-könyvek, zene, 

játékok, szoftverek), amelyek tekintetében 

a kereskedő rendelkezik azokkal a 

jogokkal, amelyek e tartalom 

használatához az adott területeken 

szükségesek. Ebben az esetben nincs 

szükség a vevő tagállamában a 

hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, sem az 

áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

Or. en 
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Módosítás  198 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU 

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő 

nem a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is 

egyértelműen e tagállamra irányítja 

azokat, vagy amennyiben a vevő nem 

fogyasztó, az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelent további költségeket 

a kereskedő számára a joghatósághoz 

vagy az alkalmazandó jogban fennálló 

különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel 

szemben ha a kereskedő a fogyasztó 

tagállamában folytatja tevékenységeit 

vagy e tagállamra irányítja azokat, akkor 

kinyilvánította azon szándékát, hogy az 

adott tagállamban lévő vevőkkel 

kereskedelmi kapcsolatokat kíván 

kialakítani, így számolnia kell ezekkel a 

költségekkel. 

(21) Ezenkívül ez a tilalom nem 

értelmezhető úgy, mintha érintené a 

kereskedő által a vevő számára kínált 

értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb 

szolgáltatások bármely területi vagy egyéb 

korlátozásának alkalmazását. Nem 

értelmezhető úgy sem, hogy a szerződéses 

szállítási címen túl a postázás vagy a 

szállítás további költségeinek a fedezésére 

irányuló kötelezettséget ír elő, amikor a 

kereskedő biztosítja ingyenesen, 

megjavítja vagy cseréli a hibás árut az 

1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv1a értelmében, vagy amikor a 

kereskedő viseli az áru visszaküldési 

költségét a fogyasztó elállási jogának a 

gyakorlása esetén, a 2011/83/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1b 

értelmében.  Ezért ez a rendelet nem 

értelmezhető úgy, mintha kötelezettséget 

írna elő a kereskedő számára arra 

vonatkozóan, hogy valamely olyan más 

tagállamba szállítson határokon 

átnyúlóan árukat, ahol egyébként nem 

kínál a vevők számára ilyen szállítási 

lehetőséget. Továbbá a rendelet nem ír elő 

arra vonatkozó kötelezettséget sem, hogy 

el kellene fogadni az áruk valamely más 

tagállamban való visszavételét, vagy hogy 

viselni kellene az ezzel kapcsolatos 

többletköltségeket, ha a kereskedőt 

egyébként nem terheli ilyen kötelezettség. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve a 

fogyasztási cikkek adásvételének és a 

kapcsolódó jótállásnak egyes 

vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12. 

o.). 
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 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a 

fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK 

tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 304, 2011.11.22., 

64. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  199 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU 

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő nem 

a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is 

egyértelműen e tagállamra irányítja azokat, 

vagy amennyiben a vevő nem fogyasztó, 
az e rendeletnek való megfelelés nem 

jelent további költségeket a kereskedő 

számára a joghatósághoz vagy az 

alkalmazandó jogban fennálló 

különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel 

szemben ha a kereskedő a fogyasztó 

tagállamában folytatja tevékenységeit 

vagy e tagállamra irányítja azokat, akkor 

kinyilvánította azon szándékát, hogy az 

adott tagállamban lévő vevőkkel 

kereskedelmi kapcsolatokat kíván 

kialakítani, így számolnia kell ezekkel a 

költségekkel. 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU 

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő nem 

a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is e 

tagállamra irányítja azokat, az e 

rendeletnek való megfelelés nem jelent 

további kötelezettségeket a kereskedő 

számára a joghatósághoz vagy az 

alkalmazandó jogban fennálló 

különbségekhez kapcsolódóan. 

Or. en 
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Módosítás  200 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

593/2008/EK rendelet és a 1215/2012/EU 

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő nem 

a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is 

egyértelműen e tagállamra irányítja azokat, 

vagy amennyiben a vevő nem fogyasztó, 
az e rendeletnek való megfelelés nem 

jelent további költségeket a kereskedő 

számára a joghatósághoz vagy az 

alkalmazandó jogban fennálló 

különbségekhez kapcsolódóan. Ezzel 

szemben ha a kereskedő a fogyasztó 

tagállamában folytatja tevékenységeit vagy 

e tagállamra irányítja azokat, akkor 

kinyilvánította azon szándékát, hogy az 

adott tagállamban lévő vevőkkel 

kereskedelmi kapcsolatokat kíván 

kialakítani, így számolnia kell ezekkel a 

költségekkel. 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

593/2008/EK rendelet és az 1215/2012/EU 

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő nem 

a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is e 

tagállamra irányítja azokat, az e 

rendeletnek való megfelelés nem jelent 

további költségeket a kereskedő számára a 

joghatósághoz vagy az alkalmazandó 

jogban fennálló különbségekhez 

kapcsolódóan. Ezzel szemben ha a 

kereskedő a fogyasztó tagállamában 

folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra 

irányítja azokat, akkor kinyilvánította azon 

szándékát, hogy az adott tagállamban lévő 

vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván 

kialakítani, így számolnia kell ezekkel a 

költségekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  201 

Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A fogyasztók árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének a 

megkülönböztetésére irányuló tilalom 

nem érinti a kereskedő által a vevő 
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számára kínált értékesítés utáni 

ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások 

bármely területi korlátozásának 

alkalmazását. Ez nem jelenti azt, hogy a 

kereskedők kötelesek lennének a 

szerződéses szállítási címen túl a postázás 

vagy a szállítás további költségeit fedezni, 

amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó 

helyett eljáró harmadik fél szállítja el az 

árut, amikor a kereskedő biztosítja 

ingyenesen, megjavítja vagy cseréli a 

hibás árut az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1a 

értelmében, vagy amikor a kereskedő 

viseli az áru visszaküldési költségét a 

fogyasztó elállási jogának a gyakorlása 

esetén, a 2011/83/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv1b értelmében. Továbbá 

e rendelet nem ír elő kötelezettséget áruk 

határon átnyúló szállítására egy 

tagállamba, amennyiben a kereskedő nem 

kínál szállítást az általános elérési 

feltételeiben, és nem írja elő kötelezően 

azt sem, hogy el kell fogadni az áruk 

visszavételét vagy az ezzel összefüggő 

költségeket a kereskedő általános elérési 

feltételeiben meghatározott működési 

területén kívül. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve a 

fogyasztási cikkek adásvételének és a 

kapcsolódó jótállásnak egyes 

vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12. 

o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a 

fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK 

tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 304, 2011.11.22., 

64. o.). 

Or. en 
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Indokolás 

It should be clearly stated in the Regulation how to handle the specific situations laid down in 

Article 4 in regard to replacements or repair of faulty goods. As it stands, article 4 (1) (a) 

creates legal uncertainty in this regard and it requires alignment with EU consumer 

regulation, such as Directive 1999/44 and Directive 2011/83. This proposal should be aligned 

with Directive 1999/44 and Directive 2011/83. However, it should be further clarified further. 

The amendment aims at making it clear that it is the consumer who bears any additional cost 

of postage or transport to and from the contractually agreed place of delivery when using his 

or her rights under Directive 1999/44/EC and Directive 2011/83/EU in the specific situations 

laid down in this Regulation. 

 

Módosítás  202 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz 

Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Mindezen helyzetekben a 

hozzáférés általános feltételeinek meg kell 

felelniük azon tagállam törvényeinek és 

szabályozásának, amelyben a kereskedő 

tevékenységét folytatja, vagy amelyre azt 

irányítja. A kereskedőnek nem kell 

biztosítania, hogy a hozzáférés általános 

feltételei megfeleljenek az olyan 

fogyasztók lakóhelye szerinti tagállam 

törvényeinek és szabályozásának, vagy 

nyelvhasználatának, akik számára a 

kereskedő nem szándékozik értékesíteni. 

Or. en 

 

Módosítás  203 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Önmagában valamely nyelvnek a 

kereskedő online felületén való 

használata nem alapozza meg annak 

megállapítását, hogy a kereskedő egy 

másik tagállam fogyasztóinak kíván 

értékesíteni. 

Or. de 

Indokolás 

Az általános üzleti feltételeknek tartalmazniuk kell ugyan a kereskedő által megcélzott piacot, 

kétség esetén azonban nem szabad egyedül abból kiindulni, hogy a kereskedő valamely másik 

tagállambeli vevőket szólított meg, amelyben szintén használják az adott nyelvet. 

 

Módosítás  204 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

vevő állampolgárságával, lakóhelyével 

vagy székhelyével kapcsolatos okokon 

alapuló eltérő általános hozzáférési 

feltételek alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

fogyasztó állampolgárságával vagy 

lakóhelyével kapcsolatos okokon alapuló 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 
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__________________ __________________ 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  205 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

vevő állampolgárságával, lakóhelyével 

vagy székhelyével kapcsolatos okokon 

alapuló eltérő általános hozzáférési 

feltételek alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

fogyasztó állampolgárságával vagy 

lakóhelyével kapcsolatos okokon alapuló 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

__________________ __________________ 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

Or. en 
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Módosítás  206 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

vevő állampolgárságával, lakóhelyével 

vagy székhelyével kapcsolatos okokon 

alapuló eltérő általános hozzáférési 

feltételek alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

vevő állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokon alapuló 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

__________________ __________________ 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  207 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 (22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv 
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XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

vevő állampolgárságával, lakóhelyével 

vagy székhelyével kapcsolatos okokon 

alapuló eltérő általános hozzáférési 

feltételek alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

XII. címének I. fejezetében meghatározott 

különös szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük a 

letelepedésük szerinti tagállamban. A vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokon alapuló 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék magukat, 

ami többletköltségekkel járhatna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róna a 

kereskedőkre. Ezért ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell e tilalom alól mindaddig, 

amíg ilyen rendszer rájuk nézve 

alkalmazandó. 

__________________ __________________ 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

27 A Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

Or. en 

(a Tanács általános megközelítésének a szövege) 

 

Módosítás  208 

Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

(23) Az eddig ismertetett helyzetek 

közül előfordulhat olyan eset, amikor – az 

uniós jogban vagy az uniós jognak 

megfelelő tagállami jogban szereplő 

specifikus tilalom vagy követelmény 

teljesülése érdekében – a kereskedő a 

fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével 

kapcsolatos okok miatt nem értékesíthet 

árut vagy nem nyújthat szolgáltatást 
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szolgáltatást bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők részére. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor egy 

tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

bizonyos fogyasztók vagy bizonyos 

tagállamokban tartózkodó fogyasztók 

részére. Ugyanakkor a fogyasztónak kell 

meggyőződnie arról, hogy a termékek 

vagy szolgáltatások törvényesek a saját 

tagállamában. 

Or. en 

Indokolás 

A kereskedők nem kötelesek ismerni minden egyes tagállam speciális szabályait; amennyiben 

egy fogyasztó olyan terméket vásárol ami kereskedő tagállamában törvényes de a fogyasztó 

tagállamában nem, akkor a fogyasztó viseli a kockázatot mindaddig, amíg a kereskedő nem 

irányítja tevékenységeit a fogyasztó tagállamára. 

 

Módosítás  209 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. A kereskedők nem akadályozhatók 

abban, hogy e jogszabályoknak a 

szükséges mértékben megfeleljenek. 
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Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 

 

Módosítás  210 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. 

Továbbá, a tagállamok jogszabályai 

megkövetelhetik, hogy az elektronikusan 

támogatott kiadványokra ugyanolyan 

kedvezményes héa vonatkozzon, mint a 

fizikai hordozóeszközökön a 2006/112/EK 

irányelvet a könyvekre, újságokra és 

folyóiratokra alkalmazandó héa 

tekintetében módosító tanácsi irányelvre 

irányuló javaslattal összhangban1a. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

 __________________ 

 1a COM(2016)0758, Javaslat – A Tanács 

irányelve a 2006/112/EK irányelvnek a 

könyvekre, újságokra és folyóiratokra 

alkalmazandó héa tekintetében történő 
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módosításáról. 

Or. en 

 

Módosítás  211 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők részére. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor egy 

tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okok miatt nem értékesíthet 

árut vagy nem nyújthat szolgáltatást 

bizonyos fogyasztók csoportjának vagy 

bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  212 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 
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– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okok miatt nem értékesíthet 

árut vagy nem nyújthat szolgáltatást 

bizonyos fogyasztók vagy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók részére. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor egy 

tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

mértékben megfeleljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  213 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 

(23) Minden eddig ismertetett 

helyzetben előfordulhat olyan eset, amikor 

– az uniós jogban vagy a tagállami jogban 

az uniós jognak megfelelően megállapított 

specifikus tilalom vagy követelmény 

következtében – a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt nem 

értékesíthet árut vagy nem nyújthat 

szolgáltatást bizonyos vevők vagy 

bizonyos területeken tartózkodó vevők 

részére. Előfordulhat olyan eset is, amikor 

egy tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. A 

kereskedők nem akadályozhatók abban, 

hogy e jogszabályoknak a szükséges 
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mértékben megfeleljenek. mértékben megfeleljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  214 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő részéről nem indokolt az 

Unión belül a vevők megkülönböztetése 

bizonyos kereskedelmi műveletek 

elutasításával vagy azáltal, hogy a 

kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okok miatt más formában 

alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 

feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helyéhez, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyéhez 

vagy a fizetési eszköz kibocsátásának 

helyéhez kapcsolódó okokon alapuló 

indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. 

Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 

260/2012/EU rendelet már jelenleg is tiltja 

minden kedvezményezett számára – 

ideértve a kereskedőket is – annak 

megkövetelését, hogy az euróban történő 

fizetés elfogadásához a bankszámlát egy 

bizonyos tagállamban vezessék. 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni. Az (EU) 2015/751 

rendeletben és az (EU) 2015/2366 

irányelvben foglalt szabályoknak 

megfelelően az egy adott márkájú vagy 

kategóriájú kártyaalapú készpénz-

helyettesítő fizetési eszközt elfogadó 

kiskereskedők nem kötelesek elfogadni 

ugyanolyan kategóriájú, de más márkájú 

kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközt. Hasonlóképpen, az egy adott 

márka betéti kártyáját elfogadó 

kiskereskedők nem kötelesek ugyanennek 

a márkának a hitelkártyáit is elfogadni, 

vagy ha elfogadják egy adott márka 

fogyasztói hitelkártyáit, nem kötelesek 

ugyanennek a márkának az üzleti 

hitelkártyáját is elfogadni. Ezenkívül az 

átutalást vagy beszedést elfogadó 

kereskedők nem kötelesek elfogadni a 

fizetést, ha ez új vagy módosított szerződés 

megkötését tenné szükségessé a 

pénzforgalmi szolgáltatóval. Azonban 

miután e választás megtörtént, a kereskedő 

részéről nem indokolt az Unión belül a 

fogyasztók megkülönböztetése bizonyos 

kereskedelmi ügyletek megtagadásával 

vagy másként azáltal, hogy a kereskedő a 

fogyasztó állampolgárságával vagy 

lakóhelyével kapcsolatos okok miatt 

bizonyos eltérő fizetési feltételeket 

alkalmaz ezekre az ügyletekre. Ebben a 

sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani 
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kell az Unión belül a fizetési számla 

helyéhez, a pénzforgalmi szolgáltató 

székhelyéhez vagy a fizetési eszköz 

kibocsátásának helyéhez kapcsolódó 

okokon alapuló indokolatlan egyenlőtlen 

bánásmódot is. Emlékeztetni kell továbbá 

arra, hogy a 260/2012/EU rendelet már 

jelenleg is tiltja minden kedvezményezett 

számára – ideértve a kereskedőket is – 

annak megkövetelését, hogy az euróban 

történő fizetés elfogadásához a 

bankszámlát egy bizonyos tagállamban 

vezessék. A kereskedők számára továbbra 

is lehetővé kell tenni, hogy a fizetési 

eszköz használatáért szabadon díjat 

számítsanak fel. Erre a jogra azonban az 

(EU) 2015/2366 irányelv 62. cikkének (5) 

bekezdésében foglalt korlátozások 

vonatkoznak. 

Or. en 

 

Módosítás  215 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő részéről nem indokolt az 

Unión belül a vevők megkülönböztetése 

bizonyos kereskedelmi műveletek 

elutasításával vagy azáltal, hogy a 

kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos 

okok miatt más formában alkalmaz 

bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben 

a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni. Az (EU) 2015/751 

rendeletben és az (EU) 2015/2366 

irányelvben foglalt szabályoknak 

megfelelően az egy adott márkájú vagy 

kategóriájú kártyához kötött készpénz-

helyettesítő fizetési eszközt elfogadó 

kereskedők nem kötelesek elfogadni 

ugyanolyan kategóriájú, de más márkájú 

kártyához kapcsolódó készpénz-

helyettesítő fizetési eszközt. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő nem különböztetheti meg az 
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kell az Unión belül a fizetési számla 

helyéhez, a pénzforgalmi szolgáltató 

székhelyéhez vagy a fizetési eszköz 

kibocsátásának helyéhez kapcsolódó 

okokon alapuló indokolatlan egyenlőtlen 

bánásmódot is. Emlékeztetni kell továbbá 

arra, hogy a 260/2012/EU rendelet már 

jelenleg is tiltja minden kedvezményezett 

számára – ideértve a kereskedőket is – 

annak megkövetelését, hogy az euróban 

történő fizetés elfogadásához a 

bankszámlát egy bizonyos tagállamban 

vezessék. 

Unión belül a fogyasztókat bizonyos 

kereskedelmi műveletek elutasításával 

vagy azáltal, hogy a kereskedő a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okok miatt más formában 

alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 

feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helyéhez, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyéhez 

vagy a fizetési eszköz kibocsátásának 

helyéhez kapcsolódó okokon alapuló 

indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. 

Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 

260/2012/EU rendelet már jelenleg is tiltja 

minden kedvezményezett számára – 

ideértve a kereskedőket is – annak 

megkövetelését, hogy az euróban történő 

fizetés elfogadásához a bankszámlát egy 

bizonyos tagállamban vezessék. 

Or. en 

 

Módosítás  216 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő részéről nem indokolt az 

Unión belül a vevők megkülönböztetése 

bizonyos kereskedelmi műveletek 

elutasításával vagy azáltal, hogy a 

kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okok miatt más formában 

alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő nem különböztetheti meg az 

Unión belül a vevőket bizonyos 

kereskedelmi műveletek elutasításával 

vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt más 

formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 
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feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helyéhez, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyéhez 

vagy a fizetési eszköz kibocsátásának 

helyéhez kapcsolódó okokon alapuló 

indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. 

Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 

260/2012/EU rendelet már jelenleg is tiltja 

minden kedvezményezett számára – 

ideértve a kereskedőket is – annak 

megkövetelését, hogy az euróban történő 

fizetés elfogadásához a bankszámlát egy 

bizonyos tagállamban vezessék. 

feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helyéhez, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyéhez 

vagy a fizetési eszköz kibocsátásának 

helyéhez kapcsolódó okokon alapuló 

indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. 

Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 

260/2012/EU rendelet már jelenleg is tiltja 

minden kedvezményezett számára – 

ideértve a kereskedőket is – annak 

megkövetelését, hogy az euróban történő 

fizetés elfogadásához a bankszámlát egy 

bizonyos tagállamban vezessék. 

Or. en 

 

Módosítás  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő részéről nem indokolt az 

Unión belül a vevők megkülönböztetése 

bizonyos kereskedelmi műveletek 

elutasításával vagy azáltal, hogy a 

kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okok miatt más formában 

alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 

feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helyéhez, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyéhez 

vagy a fizetési eszköz kibocsátásának 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő részéről nem indokolt az 

Unión belül a vevők megkülönböztetése 

bizonyos kereskedelmi műveletek 

elutasításával vagy azáltal, hogy a 

kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási 

helyével vagy székhelyével kapcsolatos 

okok miatt más formában alkalmaz 

bizonyos eltérő fizetési feltételeket. Ebben 

a sajátos összefüggésben kifejezetten tiltani 

kell az Unión belül a fizetési számla 

helyéhez, a pénzforgalmi szolgáltató 

székhelyéhez vagy a fizetési eszköz 
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helyéhez kapcsolódó okokon alapuló 

indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot is. 

Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 

260/2012/EU rendelet már jelenleg is tiltja 

minden kedvezményezett számára – 

ideértve a kereskedőket is – annak 

megkövetelését, hogy az euróban történő 

fizetés elfogadásához a bankszámlát egy 

bizonyos tagállamban vezessék. 

kibocsátásának helyéhez kapcsolódó 

okokon alapuló indokolatlan egyenlőtlen 

bánásmódot is. Emlékeztetni kell továbbá 

arra, hogy a 260/2012/EU rendelet már 

jelenleg is tiltja minden kedvezményezett 

számára – ideértve a kereskedőket is – 

annak megkövetelését, hogy az euróban 

történő fizetés elfogadásához a 

bankszámlát egy bizonyos tagállamban 

vezessék. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 

 

Módosítás  218 

Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24a) Amennyiben egy kereskedő 

elfogad átutalást vagy beszedést, akkor a 

kereskedő nem különböztetheti meg a 

vevőket az állampolgárság, a lakóhely 

vagy a székhely alapján az Unión belül oly 

módon, hogy azonos elfogadott 

fizetőeszközök mellett bizonyos 

kereskedelmi tranzakciókat. Az átutalást 

vagy beszedést elfogadó kereskedők nem 

kötelesek elfogadni a fizetést, ha ez új 

vagy módosított szerződés megkötését 

tenné szükségessé a pénzforgalmi 

szolgáltatóval. 

Or. en 

Indokolás 

A kkv-k aránytalanul nagy terheinek az elkerülése érdekében tisztázni kell, hogy a kereskedők 

nem kötelesek minden olyan fizetési kategória típust biztosítani más piacok vevői számára, 

amelyet a hazai piacon a vevőknek kínálnak, amennyiben a kereskedőknek pénzügyi vagy 

adminisztratív forrásokat kell ráfordítani ahhoz, hogy működőképes fizetési lehetőségeket 
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tudjanak biztosítani a vevő piacán. 
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Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományosabb fizetési eszközök – 

különösen az online fizetések – 

tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatók 

kötelesek úgynevezett erős ügyfél-

azonosítási eljárást alkalmazni, amelynek 

során hitelesítik a pénzforgalmi 

szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe 

vevőjének személyazonosságát. A távoli 

műveletek, mint például az online fizetések 

esetében még szigorúbb biztonsági 

követelmények vannak érvényben: előírás 

a fizetési művelet összegére és a 

kedvezményezett pénzforgalmi számlájára 

mutató dinamikus link feltüntetése, amely 

még nagyobb védelmet biztosít a 

felhasználó számára azáltal, hogy a hibák 

vagy csalási kísérletek esetén minimálisra 

csökkenti a kockázatokat. A fenti 

intézkedések jóvoltából a nemzeti és a 

határokon átnyúló vásárlások esetében a 

fizetési csalás kockázatának mértéke 

megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon 

átnyúló jellegével nem indokolható 

bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet 

visszautasítása vagy megkülönböztetése. 

(25) Az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományosabb fizetési eszközök – 

különösen az online fizetések – 

tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatók 

kötelesek úgynevezett erős ügyfél-

azonosítási eljárást alkalmazni, amelynek 

során hitelesítik a pénzforgalmi 

szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe 

vevőjének személyazonosságát. A távoli 

műveletek, mint például az online fizetések 

esetében még szigorúbb biztonsági 

követelmények vannak érvényben: előírás 

a fizetési művelet összegére és a 

kedvezményezett pénzforgalmi számlájára 

mutató dinamikus link feltüntetése, amely 

még nagyobb védelmet biztosít a 

felhasználó számára azáltal, hogy a hibák 

vagy csalási kísérletek esetén minimálisra 

csökkenti a kockázatokat. A fenti 

intézkedések jóvoltából a nemzeti és a 

határokon átnyúló vásárlások esetében a 

fizetési csalás kockázatának mértéke 

megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon 

átnyúló jellegével nem indokolható 

bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet 

visszautasítása vagy megkülönböztetése. 

Mindazonáltal azokban az esetekben, 

amikor nem áll más eszköz a kereskedő 

rendelkezésére ahhoz, hogy csökkentse a 

vevő általi nemteljesítésből eredő 

kockázatokat – beleértve különösen a vevő 

hitelképességének felmérésével 
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kapcsolatos nehézségeket –, lehetővé kell 

tenni a számára, hogy mindaddig 

visszatartsa az árut vagy a szolgáltatást, 

amíg megerősítést nem kap arról, hogy a 

fizetési művelet kezdeményezése 

ténylegesen megtörtént. Különböző 

bánásmódra azonban kizárólag objektív 

és kellően alátámasztott indokok alapján 

kerülhet sor. 

__________________ __________________ 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. november 25-i (EU) 2015/2366 

irányelve a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 

a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 

23., 35–127. o.). 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. november 25-i (EU) 2015/2366 

irányelve a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 

a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 

23., 35–127. o.). 

Or. en 

(a Tanács általános megközelítésének a szövege) 
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Dariusz Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományosabb fizetési eszközök – 

különösen az online fizetések – 

tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatók 

kötelesek úgynevezett erős ügyfél-

azonosítási eljárást alkalmazni, amelynek 

során hitelesítik a pénzforgalmi 

szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe 

(25) Az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományosabb fizetési eszközök – 

különösen az online fizetések – 

tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatók 

kötelesek úgynevezett erős ügyfél-

azonosítási eljárást alkalmazni, amelynek 

során hitelesítik a pénzforgalmi 

szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe 
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vevőjének személyazonosságát. A távoli 

műveletek, mint például az online fizetések 

esetében még szigorúbb biztonsági 

követelmények vannak érvényben: előírás 

a fizetési művelet összegére és a 

kedvezményezett pénzforgalmi számlájára 

mutató dinamikus link feltüntetése, amely 

még nagyobb védelmet biztosít a 

felhasználó számára azáltal, hogy a hibák 

vagy csalási kísérletek esetén minimálisra 

csökkenti a kockázatokat. A fenti 

intézkedések jóvoltából a nemzeti és a 

határokon átnyúló vásárlások esetében a 

fizetési csalás kockázatának mértéke 

megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon 

átnyúló jellegével nem indokolható 

bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet 

visszautasítása vagy megkülönböztetése. 

vevőjének személyazonosságát. A távoli 

műveletek, mint például az online fizetések 

esetében még szigorúbb biztonsági 

követelmények vannak érvényben: előírás 

a fizetési művelet összegére és a 

kedvezményezett pénzforgalmi számlájára 

mutató dinamikus link feltüntetése, amely 

még nagyobb védelmet biztosít a 

felhasználó számára azáltal, hogy a hibák 

vagy csalási kísérletek esetén minimálisra 

csökkenti a kockázatokat. A fenti 

intézkedések jóvoltából a határokon 

átnyúló vásárlások esetében a fizetési 

csalás kockázatának mértéke jelentősen 

csökkent. Mindazonáltal a beszedések 

esetében, amikor a kereskedő nem tudja 

kellőképpen felmérni a fogyasztó 

hitelképességét vagy ehhez egy új, vagy 

módosított szerződésre lenne szükség a 

fizetési megoldások szolgáltatóival, a 

kereskedő előre fizetést kérhet SEPA 

átutalással az árufeladás vagy a 

szolgáltatásnyújtás előtt. Az eltérő kezelés 

azokban az esetekben indokolt, amikor a 

kereskedőnek nem áll rendelkezésére más 

eszköz a fogyasztó hitelképességének az 

ellenőrzésére. 

__________________ __________________ 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a 

belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 

és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 

2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 

2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 

35–127. o.). 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a 

belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 

és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 

2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 

2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 

35–127. o.). 

Or. en 
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Andreas Schwab 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A 2015/2366/EU28 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományos fizetések – különös 

tekintettel az online fizetésekre – 

tekintetében. A pénzforgalmi 

szolgáltatóknak úgynevezett „szigorú 

ügyfél-azonosítási eljárást” kell 

alkalmazniuk, amely során hitelesítik a 

pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési 

művelet igénybe vevőjének 

személyazonosságát. A távoli műveletek, 

mint például az online fizetések esetében 

még szigorúbb biztonsági követelmények 

vannak érvényben, előírás a fizetési 

művelet összegére és a kedvezményezett 

pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus 

link feltüntetése, amely még nagyobb 

védelmet biztosít a felhasználó számára, és 

a hibák vagy csalási kísérletek esetén 

minimálisra csökkenti a kockázatokat. A 

fenti intézkedések jóvoltából a nemzeti és 

a határokon átnyúló vásárlások esetében 

a fizetési csalás kockázatának mértéke 

megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon 

átnyóló jellegével nem indokolható 

bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet 

visszautasítása vagy megkülönböztetése. 

(25) A 2015/2366/EU28 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományos fizetések – különös 

tekintettel az online fizetésekre – 

tekintetében. A pénzforgalmi 

szolgáltatóknak úgynevezett „szigorú 

ügyfél-azonosítási eljárást” kell 

alkalmazniuk, amely során hitelesítik a 

pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési 

művelet igénybe vevőjének 

személyazonosságát. A távoli műveletek, 

mint például az online fizetések esetében 

még szigorúbb biztonsági követelmények 

vannak érvényben, előírás a fizetési 

művelet összegére és a kedvezményezett 

pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus 

link feltüntetése, amely még nagyobb 

védelmet biztosít a felhasználó számára, és 

a hibák vagy csalási kísérletek esetén 

minimálisra csökkenti a kockázatokat. A 

fizetési csalás és a fogyasztók 

hitelképességének hiányával kapcsolatos 

kockázat minimalizálása érdekében 

lehetségesnek kell lennie, hogy az áru 

elküldése vagy a szolgáltatás nyújtása 

előtt előleget kérjenek. A nem egyenlő 

bánásmód egyes esetekben indokolt lehet, 

ha a kereskedőnek nincs más lehetősége 

annak biztosítására, hogy a vevő eleget 

tegyen fizetési kötelezettségének. 

__________________ __________________ 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a 

belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 

és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 

2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 

2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 

35–127. o.). 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a 

belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 

és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 

2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 

2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 

35–127. o.). 
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Or. de 
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Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományosabb fizetési eszközök – 

különösen az online fizetések – 

tekintetében. A pénzforgalmi szolgáltatók 

kötelesek úgynevezett erős ügyfél-

azonosítási eljárást alkalmazni, amelynek 

során hitelesítik a pénzforgalmi 

szolgáltatás vagy fizetési művelet igénybe 

vevőjének személyazonosságát. A távoli 

műveletek, mint például az online fizetések 

esetében még szigorúbb biztonsági 

követelmények vannak érvényben: előírás 

a fizetési művelet összegére és a 

kedvezményezett pénzforgalmi számlájára 

mutató dinamikus link feltüntetése, amely 

még nagyobb védelmet biztosít a 

felhasználó számára azáltal, hogy a hibák 

vagy csalási kísérletek esetén minimálisra 

csökkenti a kockázatokat. A fenti 

intézkedések jóvoltából a nemzeti és a 

határokon átnyúló vásárlások esetében a 

fizetési csalás kockázatának mértéke 

megegyezik, ezáltal a vásárlás határokon 

átnyúló jellegével nem indokolható 

bármely, Unión belüli kereskedelmi ügylet 

visszautasítása vagy megkülönböztetése. 

(25) Az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv28 szigorú 

biztonsági követelményeket vezetett be az 

elektronikus fizetések kezdeményezése és 

feldolgozása terén, amely csökkentette a 

csalások kockázatát mind az új, mind a 

hagyományosabb fizetési eszközök – 

különösen az online fizetések – 

tekintetében. A pénzforgalmi 

szolgáltatóknak úgynevezett „szigorú 

ügyfél-azonosítási eljárást” kell 

alkalmazniuk, amely során hitelesítik a 

pénzforgalmi szolgáltatás vagy fizetési 

művelet igénybe vevőjének 

személyazonosságát. A távoli műveletek, 

mint például az online fizetések esetében 

még szigorúbb biztonsági követelmények 

vannak érvényben: előírás a fizetési 

művelet összegére és a kedvezményezett 

pénzforgalmi számlájára mutató dinamikus 

link feltüntetése, amely még nagyobb 

védelmet biztosít a felhasználó számára 

azáltal, hogy a hibák vagy csalási 

kísérletek esetén minimálisra csökkenti a 

kockázatokat. A fenti intézkedések 

jóvoltából a nemzeti és a határokon átnyúló 

vásárlások esetében a fizetési csalás 

kockázatának mértéke megegyezik, ezáltal 

a vásárlás határokon átnyúló jellegével 

nem indokolható bármely, Unión belüli 

kereskedelmi ügylet visszautasítása vagy 

megkülönböztetése. 

__________________ __________________ 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a 

belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve a 

belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 
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és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 

2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 

2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 

35–127. o.). 

és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 

2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 

2007/64/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 337., 2015, 12. 23., 

35–127. o.). 

Or. en 
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Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a megállapodások, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők 

vonatkozásában ne végezzenek a 

330/2010/EU bizottsági rendelet29 

értelmében vett passzív értékesítést, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E 

szerződések, ha nem is tartoznak – e 

rendelet alkalmazásával összefüggésben – 

az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom 

hatálya alá, megzavarják a belső piac 

működését, és felhasználhatók az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megkerülésére. Emiatt automatikusan 

semmissé válnak az ilyen szerződések 

vonatkozó rendelkezései, valamint a 

kereskedőket e rendeletet megszegő 

eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről 

szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a szerződések, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos fogyasztói csoport vagy 

bizonyos területeken tartózkodó fogyasztók 

vonatkozásában ne vegyenek részt a 

Bizottság 330/2010/EU rendeletének29 

értelmében vett passzív értékesítésben, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. 

Kivételes esetekben azonban ezek a 

megállapodások az EUMSZ 101. cikkével 

összhangban állónak tekinthetők. Ez 

vonatkozik mindenekelőtt a passzív 

értékesítéseket korlátozó 

megállapodásokra a gazdasági indokok 

miatt, például új termékekre vonatkozó 

innovációk lehetővé tétele érdekében. E 

megfelelően indokolt esetekben a 

kereskedő nem sérti meg e rendelet 

rendelkezéseit, amennyibenb tartózkodik a 

passzív értékesítésektől. E rendelet 

alkalmazása nem befolyásolhatja a 

szóban forgó megállapodásokat. E 

rendelet és különösen az árukhoz vagy 
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vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

__________________ __________________ 

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU 

rendelete az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) 

bekezdésének vertikális megállapodások és 

összehangolt magatartások csoportjaira 

történő alkalmazásáról (HL L 102., 

2010.4.23., 1. o.). 

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU 

rendelete az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) 

bekezdésének vertikális megállapodások és 

összehangolt magatartások csoportjaira 

történő alkalmazásáról (HL L 102., 

2010.4.23., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  224 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a megállapodások, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők 

vonatkozásában ne végezzenek a 

330/2010/EU bizottsági rendelet29 

értelmében vett passzív értékesítést, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E 

szerződések, ha nem is tartoznak – e 

rendelet alkalmazásával összefüggésben – 

az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom 

hatálya alá, megzavarják a belső piac 

működését, és felhasználhatók az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megkerülésére. Emiatt automatikusan 

semmissé válnak az ilyen szerződések 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a szerződések, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos fogyasztók vagy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók 

vonatkozásában ne vegyenek részt a 

Bizottság 330/2010/EU rendeletének29 

értelmében vett passzív értékesítésben, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E 

szerződések, ha nem is tartoznak – e 

rendelet alkalmazásával összefüggésben – 

az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom 

hatálya alá, megzavarják a belső piac 

működését, és felhasználhatók az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megkerülésére. Emiatt automatikusan 

semmissé válnak az ilyen szerződések 
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vonatkozó rendelkezései, valamint a 

kereskedőket e rendeletet megszegő 

eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről 

szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

vonatkozó rendelkezései, valamint a 

kereskedőket e rendeletet megszegő 

eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről 

szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

__________________ __________________ 

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU 

rendelete az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) 

bekezdésének vertikális megállapodások és 

összehangolt magatartások csoportjaira 

történő alkalmazásáról (HL L 102., 

2010.4.23., 1. o.). 

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU 

rendelete az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) 

bekezdésének vertikális megállapodások és 

összehangolt magatartások csoportjaira 

történő alkalmazásáról (HL L 102., 

2010.4.23., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  225 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a megállapodások, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők 

vonatkozásában ne végezzenek a 

330/2010/EU bizottsági rendelet29 

értelmében vett passzív értékesítést, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E 

szerződések, ha nem is tartoznak – e 

rendelet alkalmazásával összefüggésben – 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a megállapodások, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők 

vonatkozásában ne végezzenek a 

330/2010/EU bizottsági rendelet29 

értelmében vett passzív értékesítést, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E 

szerződések, ha nem is tartoznak – e 

rendelet alkalmazásával összefüggésben – 
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az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom 

hatálya alá, megzavarják a belső piac 

működését, és felhasználhatók az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megkerülésére. Emiatt automatikusan 

semmissé válnak az ilyen szerződések 

vonatkozó rendelkezései, valamint a 

kereskedőket e rendeletet megszegő 

eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről 

szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom 

hatálya alá, megzavarják a belső piac 

működését, és felhasználhatók az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megkerülésére. Emiatt automatikusan 

megszűnnek és semmissé válnak az ilyen 

szerződések vonatkozó rendelkezései, 

valamint a kereskedőket e rendeletet 

megszegő eljárásra kötelező, a passzív 

értékesítésről szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

__________________ __________________ 

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU 

rendelete az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) 

bekezdésének vertikális megállapodások és 

összehangolt magatartások csoportjaira 

történő alkalmazásáról (HL L 102., 

2010.4.23., 1. o.). 

29 Bizottság 2010. április 20-i 330/2010/EU 

rendelete az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 101. cikke (3) 

bekezdésének vertikális megállapodások és 

összehangolt magatartások csoportjaira 

történő alkalmazásáról (HL L 102., 

2010.4.23., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, de a szöveg megtartja a vevő kifejezést. 

 

Módosítás  226 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több olyan szervet, amelynek vagy 

amelyeknek feladata az e rendeletben 

foglalt rendelkezések betartásának nyomon 

követése és biztosítása érdekében tett 

hatékony fellépés. A tagállamoknak e 

(27) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több olyan szervet, amelynek vagy 

amelyeknek feladata az e rendeletben 

foglalt rendelkezések betartásának nyomon 

követése és biztosítása érdekében tett 

hatékony fellépés. A tagállamoknak 
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rendelet megsértése esetén biztosítaniuk 

kell, hogy a kereskedők hatékony, arányos 

és visszatartó erejű szankciókkal 

sújthatók. 

biztosítaniuk kell, hogy a kereskedők 

betartsák az e rendeletben foglalt 

rendelkezéseket, és hogy a rendelet 

megsértése esetén a kereskedők hatékony, 

arányos és visszatartó erejű szankciókkal 

sújthatók. 

Or. it 

 

Módosítás  227 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több olyan szervet, amelynek vagy 

amelyeknek feladata az e rendeletben 

foglalt rendelkezések betartásának nyomon 

követése és biztosítása érdekében tett 

hatékony fellépés. A tagállamoknak e 

rendelet megsértése esetén biztosítaniuk 

kell, hogy a kereskedők hatékony, arányos 

és visszatartó erejű szankciókkal sújthatók. 

(27) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több olyan felelős szervet, amely 

rendelkezik a szükséges hatáskörrel az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

betartásának nyomon követése és 

biztosítása érdekében tett hatékony 

fellépéshez. A tagállamoknak e rendelet 

megsértése esetén biztosítaniuk kell, hogy 

a kereskedők hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókkal sújthatók. 

Or. en 

 

Módosítás  228 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A fogyasztóknak segítséget kell 

kapniuk az illetékes hatóságoktól, amelyek 

a vevők és kereskedők között az e rendelet 

alkalmazásából eredő konfliktusok 

rendezését segítik, többek között az 

egységes panasztételi formanyomtatvány 

révén. 

(28) A fogyasztóknak segítséget kell 

kapniuk az illetékes szervektől, amelyek a 

vevők és kereskedők között az e rendelet 

alkalmazásából eredő konfliktusok 

rendezését segítik, többek között az 

egységes panasztételi formanyomtatvány 

révén. 
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Or. en 

 

Módosítás  229 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton 

való szolgálatások nyújtására való 

lehetséges kiterjesztésére kell 

összpontosítania, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az 

érintett területek vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal. 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. 

Or. de 

Indokolás 

A szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférésnek, valamint ezek használatának továbbra is e rendelet hatályán kívül kell esni. Ez 

ki fogja zárni a más uniós jogszabályokkal való átfedéseket. 

Módosítás  230 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak e rendelet hatályának 

más ágazatokra, úgy mint a pénzügyi vagy 
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tilalomnak az olyan elektronikus úton 

való szolgáltatások nyújtására való 
lehetséges kiterjesztésére kell 

összpontosítania, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

vagy értékesítésének biztosítása, feltéve, 

hogy a kereskedő az érintett területek 

vonatkozásában rendelkezik a szükséges 

jogokkal. 

elektronikus hírközlési vagy egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására való lehetséges 

kiterjesztésére kell összpontosítania. A 

szolgáltatóknak ezért részt kell venniük a 

felülvizsgálatban annak értékelése 

céljából, hogy az említett 

szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá 

vonása a jelenleg használtaknál 

hatékonyabb üzleti modellek 

kialakulásához vezetne-e. 

Or. en 

 

Módosítás  231 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton 

való szolgáltatások nyújtására való 
lehetséges kiterjesztésére kell 

összpontosítania, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

vagy értékesítésének biztosítása, feltéve, 

hogy a kereskedő az érintett területek 

vonatkozásában rendelkezik a szükséges 

jogokkal. 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak e rendelet hatályának 

más ágazatokra, úgy mint az 

audiovizuális, pénzügyi, elektronikus 

hírközlési, közlekedési és egészségügyi 

szolgáltatások nyújtására való lehetséges 

kiterjesztésére kell összpontosítania. 

Or. en 

 

Módosítás  232 

Julia Reda 
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Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton való 

szolgáltatások nyújtására való lehetséges 

kiterjesztésére kell összpontosítania, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának vagy 

értékesítésének biztosítása, feltéve, hogy a 

kereskedő az érintett területek 

vonatkozásában rendelkezik a szükséges 

jogokkal. 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton való 

szolgáltatások és anyagi javak nyújtására 

való alkalmazására kell összpontosítania, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

amelynek értelmében a kereskedő az 

érintett területek vonatkozásában 

rendelkezik az e tartalom használatára 

vonatkozó jogokkal, a más esetekre 

történő kiterjesztés, a fogyasztói árak 

javítása, valamint a vásárlóerő növelése 

érdekében az egységes piacon e 

rendeletnek köszönhetően. 

Or. en 

 

Módosítás  233 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) E rendeletet rendszeresen felül kell 

vizsgálni, és szükség esetén módosításokat 

kell javasolni. Az első felülvizsgálatnak a 

4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való lehetséges kiterjesztésére 

kell összpontosítania, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása, feltéve, 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton való 

szolgáltatások nyújtására való lehetséges 

kiterjesztésére kell összpontosítania, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása, 
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hogy a kereskedő az érintett területek 

vonatkozásában rendelkezik a szükséges 

jogokkal. 

feltéve, hogy a kereskedő az érintett 

területek vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal. A második 

felülvizsgálatnak meg kell határoznia, 

hogy egy nyitottabb egységes piac új 

kontextusában, ahol megszűnnek a vevő 

származási országa, lakóhelye vagy 

székhelye alapján történő területi alapú 

tartalomkorlátozás és a diszkrimináció 

egyéb formái, az alkalmazandó törvényre 

vonatkozó 593/2008/EK rendelet és a 

joghatóságra vonatkozó 1215/2012/EU 

rendelet továbbra is megfelelnek-e a vevők 

és a kereskedők teljes védelméhez, 

különösképpen a kkv-k és 

mikrovállalkozások esetében, vagy e két 

rendelet már nem mutat egyensúlyt és túl 

nagy terhet ró az egyik félre. Ebben az 

esetben ezeket a rendeleteket módosítani 

kell oly módon, hogy figyelembe vegyék az 

új szabályozási és piaci környezetet; 

Or. it 

Módosítás  234 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton való 

szolgáltatások nyújtására való lehetséges 

kiterjesztésére kell összpontosítania, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának vagy 

értékesítésének biztosítása, feltéve, hogy a 

kereskedő az érintett területek 

vonatkozásában rendelkezik a szükséges 

jogokkal. 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni, és szükség esetén 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak elsősorban arra kell 

összpontosítania, hogy a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalmat esetlegesen kiterjesszék-e az olyan 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alatt álló művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, illetve 

ezek használatának biztosítása, vagy pedig 

a szerzői jogi védelem alatt álló művek és 

egyéb védett tartalmak immateriális 

formában való értékesítése (például e-

könyvek és online zene formájában), 
feltéve, hogy a kereskedő az érintett 
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területek vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal. A felülvizsgálatnak 

biztosítania kell a 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést és 

kellőképpen figyelembe kell vennie a 

szerzői jogi védelem alá tartozó kulturális 

tartalmak és szolgáltatások sajátosságait. 

Or. en 

 

Módosítás  235 

Vicky Ford 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) A legtöbb esetben a szerzői 

jogvédelem alatt álló művek nem 

tartoznak e hatály alá, de a belső piaci 

online tartalomszolgáltatások határokon 

átnyúló vonatkozásait érintő rendeletre 

irányuló javaslat mégis kiterjed rájuk1a. 

 __________________ 

 1a Javaslat – Rendelet az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságáról a belső piacon, 

COM(2015)627. 

Or. en 

 

Módosítás  236 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Az e rendeletben megállapított 

szabályok hatékony végrehajtásának 

elősegítése érdekében a 2006/2004/EK 

(30) Az e rendeletben megállapított 

szabályok hatékony végrehajtásának 

elősegítése érdekében a 2006/2004/EK 
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európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 

meghatározott, az illetékes hatóságok 

határokon átnyúló együttműködését 

biztosító mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. Mivel azonban a 2006/2004/EK 

rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit 

védő jogszabályokra vonatkozik, ezen 

intézkedések csak azokban az esetekben 

állhatnak rendelkezésre, ha a vevő 

fogyasztónak minősül. A 2006/2004/EK 

rendeletet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 

meghatározott, az illetékes hatóságok 

határokon átnyúló együttműködését 

biztosító mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. 

__________________ __________________ 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 

október 27-i 2006/2004/EK rendelete a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („Rendelet a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL 

L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 

október 27-i 2006/2004/EK rendelete a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („Rendelet a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL 

L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Olga Sehnalová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Az e rendeletben megállapított 

szabályok hatékony végrehajtásának 

elősegítése érdekében a 2006/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 

meghatározott, az illetékes hatóságok 

határokon átnyúló együttműködését 

biztosító mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. Mivel azonban a 2006/2004/EK 

rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit 

védő jogszabályokra vonatkozik, ezen 

intézkedések csak azokban az esetekben 

állhatnak rendelkezésre, ha a vevő 

fogyasztónak minősül. A 2006/2004/EK 

(30) Az e rendeletben megállapított 

szabályok hatékony végrehajtásának 

elősegítése érdekében a 2006/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 

meghatározott, az illetékes hatóságok 

határokon átnyúló együttműködését 

biztosító mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. A 2006/2004/EK rendeletet ezért 

ennek megfelelően módosítani kell. 
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rendeletet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. 

__________________ __________________ 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 

október 27-i 2006/2004/EK rendelete a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („Rendelet a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL 

L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 

október 27-i 2006/2004/EK rendelete a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („Rendelet a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL 

L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Az e rendeletben megállapított 

szabályok hatékony végrehajtásának 

elősegítése érdekében a 2006/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 

meghatározott, az illetékes hatóságok 

határokon átnyúló együttműködését 

biztosító mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. Mivel azonban a 2006/2004/EK 

rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit 

védő jogszabályokra vonatkozik, ezen 

intézkedések csak azokban az esetekben 

állhatnak rendelkezésre, ha a vevő 

fogyasztónak minősül. A 2006/2004/EK 

rendeletet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(30) Az e rendeletben megállapított 

szabályok hatékony végrehajtásának 

elősegítése érdekében a 2006/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben30 

meghatározott, az illetékes hatóságok 

határokon átnyúló együttműködését 

biztosító mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. 

__________________ __________________ 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 

október 27-i 2006/2004/EK rendelete a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („Rendelet a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL 

L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 

október 27-i 2006/2004/EK rendelete a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („Rendelet a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL 

L 364., 2004.12.9., 1. o.). 
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Or. en 

 

Módosítás  239 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A kereskedők, a hatóságok és más 

érdekelt felek számára elegendő időnek 

kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy 

alkalmazkodhassanak e rendelet 

rendelkezéseihez, valamint hogy 

garantálhassák azok betartását. 

Tekintettel az olyan, elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások sajátos jellemzőire, 

amelyek eltérnek azoktól a 

szolgáltatásoktól, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alatt álló művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, indokolt, hogy e szolgáltatások 

nyújtása tekintetében a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában foglalt tilalom 

alkalmazása későbbi időponttól kezdődjék 

meg. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  240 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A kereskedők, a hatóságok és más 

érdekelt felek számára elegendő időnek 

kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy 

alkalmazkodhassanak e rendelet 

rendelkezéseihez, valamint hogy 

(32) A kereskedők, a hatóságok és más 

érdekelt felek számára elegendő időnek 

kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy 

alkalmazkodhassanak e rendelet 

rendelkezéseihez, valamint hogy 
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garantálhassák azok betartását. Tekintettel 

az olyan, elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatások sajátos jellemzőire, 

amelyek eltérnek azoktól a 

szolgáltatásoktól, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alatt álló művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, indokolt, hogy e szolgáltatások 

nyújtása tekintetében a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában foglalt tilalom 

alkalmazása későbbi időponttól kezdődjék 

meg. 

garantálhassák azok betartását. 

Or. en 

 

Módosítás  241 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén vagy székhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a fogyasztók 

állampolgárságán vagy lakóhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett indokolatlan 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a fogyasztók teljes körűen 

kihasználhassák az e szabályok biztosította 

előnyöket. 

Or. en 
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Módosítás  242 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén vagy székhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a fogyasztók 

állampolgárságán vagy lakóhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a fogyasztók teljes körűen 

kihasználhassák az e szabályok biztosította 

előnyöket. 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén vagy székhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén, ideiglenes tartózkodási helyén 

vagy székhelyén alapuló közvetlen vagy 

közvetett megkülönböztetés elleni 

hatékony fellépés célja, helyénvaló 

rendeletet elfogadni, amely közvetlenül 

alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Erre annak biztosításához van szükség, 

hogy a megkülönböztetésmentességre 
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szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

vonatkozó szabályokat egységesen 

alkalmazzák az egész Unióban, és azok 

egyidőben lépjenek hatályba. Csak a 

rendelet garantál olyan mértékű 

egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

Or. en 

 

Módosítás  244 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén vagy székhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén vagy ideiglenes tartózkodási 

helyén vagy székhelyén alapuló közvetlen 

vagy közvetett megkülönböztetés elleni 

hatékony fellépés célja, helyénvaló 

rendeletet elfogadni, amely közvetlenül 

alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Erre annak biztosításához van szükség, 

hogy a megkülönböztetésmentességre 

vonatkozó szabályokat egységesen 

alkalmazzák az egész Unióban, és azok 

egyidőben lépjenek hatályba. Csak a 

rendelet garantál olyan mértékű 

egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

Or. en 

 

Módosítás  245 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

műveletek terén a fogyasztó 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

történő indokolatlan megkülönböztetés 

(ideértve a területi alapú indokolatlan 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg érvényben lévő jogi 

keret bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, viszont e cél a 

probléma mértéke és a belső piacon belül a 

kereskedelemre gyakorolt potenciális 

hatása miatt uniós szinten jobban 

megvalósítható, az EU intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket. 

Or. en 

 

Módosítás  246 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a fogyasztók 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

történő megkülönböztetés (ideértve a 

területi alapú tartalomkorlátozás) 

megakadályozását – a tagállamok a 

probléma határokon átnyúló jellege és a 
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bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

Or. en 

 

Módosítás  247 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a vevő állampolgársága, 

lakóhelye, ideiglenes tartózkodási helye 

vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 
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Or. en 

 

Módosítás  248 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási 

helye vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

Or. en 

 

Módosítás  249 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen biztosítani kívánja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 16. és 17. 

cikkének teljes körű tiszteletben tartását, 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 16., 17., 21. és 38. 

cikkének teljes körű tiszteletben tartását 

szorgalmazza, 

Or. en 

 

Módosítás  250 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen biztosítani kívánja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 16. és 17. 

cikkének teljes körű tiszteletben tartását, 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen biztosítani kívánja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 11., 16. és 

17. cikkének teljes körű tiszteletben 

tartását, 

Or. en 

 

Módosítás  251 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen biztosítani kívánja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 16. és 17. 

cikkének teljes körű tiszteletben tartását, 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 16., 17. és 38. cikkének 

teljes körű tiszteletben tartását 



 

PE599.759v01-00 144/144 AM\1117294HU.docx 

HU 

szorgalmazza, 

Or. en 

 


