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Módosítás  252 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a fogyasztók 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

történő, indokolatlan megkülönböztetés 

megakadályozása, valamint azoknak az 

eseteknek a meghatározása révén, amikor 

az eltérő bánásmód a 2006/123/EK 

irányelv 20. cikkének (2) bekezdése 

értelmében nem indokolható. 

Or. en 

 

Módosítás  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő, indokolatlan 

megkülönböztetés megakadályozása, 

valamint azoknak az eseteknek a 

meghatározása révén, amikor az eltérő 

bánásmód a 2006/123/EK irányelv 20. 

cikkének (2) bekezdése értelmében nem 

indokolható. 

Or. en 
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Módosítás  254 

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

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye, ideiglenes 

tartózkodási helye vagy székhelye alapján 

történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén, valamint a 

2006/123/EK irányelv 20. cikke (2) 

bekezdésének további kiegészítése. 

Or. en 

 

Módosítás  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása és a 

magas szintű fogyasztóvédelem 

megvalósítása a közvetlenül vagy közvetve 

a fogyasztók állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján történő 

megkülönböztetés megakadályozása révén. 

Or. en 

 

Módosítás  256 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 



 

AM\1117512HU.docx 5/92 PE599.759v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a fogyasztók 

állampolgársága vagy lakóhelye alapján 

történő, indokolatlan megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

Or. en 

 

Módosítás  257 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye, ideiglenes 

tartózkodási helye vagy székhelye alapján 

történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

Or. en 

 

Módosítás  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet nem korlátozhatja a 

vállalkozási szabadságot, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. 

cikkében foglalt szerződési szabadságot. 

Or. de 
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Módosítás  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E rendelet a következő helyzetekre 

vonatkozik: 

(2) E rendelet nem alkalmazandó 

azokra a tisztán belföldi helyzetekre, 

amikor az ügylet minden releváns eleme 

egyetlen tagállamra korlátozódik. 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Virginie Rozière 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E rendelet a következő helyzetekre 

vonatkozik: 

(2) E rendelet a következő helyzetekre 

alkalmazandó: 

Or. fr 

 

Módosítás  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  262 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban; 

Or. en 

 

Módosítás  263 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban; 

Or. en 

 

Módosítás  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban; 
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Or. en 

 

Módosítás  265 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 

a) amennyiben a kereskedő vagy a 

szolgáltató árut értékesít, szolgáltatást 

nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő 

lakóhelye vagy székhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban; 

Or. en 

 

Módosítás  266 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban; 

a) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye, ideiglenes 

tartózkodási helye vagy székhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban; 

Or. en 

 

Módosítás  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő árut törölve 



 

AM\1117512HU.docx 9/92 PE599.759v01-00 

 HU 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamban, azonban a vevő 

valamely másik tagállam állampolgára; 

Or. en 

 

Módosítás  268 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamban, azonban a vevő 

valamely másik tagállam állampolgára; 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, és a 

fogyasztó valamely másik tagállam 

állampolgára; 

Or. en 

 

Módosítás  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamban, azonban a vevő 

valamely másik tagállam állampolgára; 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamban, azonban a fogyasztó valamely 

másik tagállam állampolgára; 

Or. en 

 

Módosítás  270 

Marlene Mizzi 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamban, azonban a vevő 

valamely másik tagállam állampolgára; 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamban, azonban a fogyasztó valamely 

másik tagállam állampolgára; 

Or. en 

 

Módosítás  271 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet a vevő lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamban, azonban a vevő 

valamely másik tagállam állampolgára; 

b) amennyiben a kereskedő vagy a 

szolgáltató árut értékesít, szolgáltatást 

nyújt, vagy erre tesz kísérletet a vevő 

lakóhelye vagy székhelye szerinti 

tagállamban, azonban a vevő valamely 

másik tagállam állampolgára; 

Or. en 

 

Módosítás  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, 

amelynek területén a vevő ideiglenesen 

található, de amelyben a vevő nem 

rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a vevő ideiglenesen található, de 

amelyben a vevő nem rendelkezik 

lakóhellyel vagy székhellyel. 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a fogyasztó ideiglenesen található, 

de amelyben nem rendelkezik lakóhellyel. 

Or. en 

 

Módosítás  274 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a vevő ideiglenesen található, de 

amelyben a vevő nem rendelkezik 

lakóhellyel vagy székhellyel. 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a fogyasztó ideiglenesen található, 

de amelyben nem rendelkezik lakóhellyel. 

Or. en 

 

Módosítás  275 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a vevő ideiglenesen található, de 

amelyben a vevő nem rendelkezik 

lakóhellyel vagy székhellyel. 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a fogyasztó ideiglenesen található, 

de amelyben nem rendelkezik lakóhellyel. 

Or. en 

 

Módosítás  276 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő árut 

értékesít, szolgáltatást nyújt, vagy erre tesz 

kísérletet valamely tagállamban, amelynek 

területén a vevő ideiglenesen található, de 

amelyben a vevő nem rendelkezik 

lakóhellyel vagy székhellyel. 

c) amennyiben a kereskedő vagy a 

szolgáltató árut értékesít, szolgáltatást 

nyújt, vagy erre tesz kísérletet valamely 

tagállamban, amelynek területén a vevő 

ideiglenesen található, de amelyben a vevő 

nem rendelkezik lakóhellyel vagy 

székhellyel. 

Or. en 

 

Módosítás  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ez a rendelet nem eredményezheti 

azt, hogy a kereskedőnek további 

költségeket kelljen vállalnia azokban az 

esetekben, amelyekben a fogyasztó él a 

2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti elállási jogával1a. Az áruk 

megfelelővé tételéhez szükséges költségek 
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nem terjednek ki azokra a szállítási vagy 

postaköltségekre, amelyek kiegészítő 

költségként jelentkeznek az általános 

hozzáférési feltételekben vagy a 

megállapodásban meghatározott 

szükséges áruszállítási költségeken felül. 

 ___________ 

 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 

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  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ez a rendelet nem eredményezheti 

azt, hogy a kereskedőnek további 

költségeket kelljen vállalnia azokban az 

esetekben, amelyekben a fogyasztó él a 

2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti elállási jogával1a. Az áruk 

megfelelővé tételéhez szükséges költségek 

nem terjednek ki azokra a szállítási vagy 

postaköltségekre, amelyek kiegészítő 

költségként jelentkeznek az általános 

hozzáférési feltételekben vagy a 

megállapodásban meghatározott 

szükséges áruszállítási költségeken felül. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

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

fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
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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  279 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) E rendelet nem alkalmazandó 

azokra a tisztán belföldi helyzetekre, 

amelyeknek nincs külső vonatkozása. 

Or. en 

 

Módosítás  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozott tevékenységekre. 

(3) E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésének a)‒c), e), f), h)‒l) pontjában 
hivatkozott tevékenységekre. 

Or. en 

 

Módosítás  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 
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Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozott tevékenységekre. 

(3) E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozott tevékenységekre, 

a 2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésének g) pontja kivételével. 

Or. en 

 

Módosítás  282 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozott tevékenységekre. 

(3) E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozott tevékenységekre 

és a tisztán belföldi nemzeti helyzetekhez 

kapcsolódó tevékenységekre, amikor az 

áruk vagy szolgáltatások értékesítésének 

minden releváns eleme egyetlen 

tagállamra korlátozódik, és a fogyasztó 

ugyanazon tagállam állampolgára. 

Or. en 

 

Módosítás  283 

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

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) E rendelet nem érinti a szerzői és 

szomszédos jogokra alkalmazandó 

szabályokat, különösen a 2001/29/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet1a. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167, 2001.6.22., 

10. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E rendelet nem sérti a szerzői és 

szomszédos jogok terén alkalmazandó 

szabályokat, különösen a 2001/29/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben1a előírt szabályokat. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167, 2001.6.22., 

10. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  285 

Dennis de Jong 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E rendelet nem sérti a szerzői és 

szomszédos jogok terén alkalmazandó 

szabályokat, különösen a 2001/29/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben1a előírt szabályokat. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167, 2001.6.22., 

10. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  286 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E rendelet nem sérti a szerzői jog 

és a szomszédos jogok terén alkalmazandó 

szabályokat. 

Or. en 

 

Módosítás  287 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

(5) E rendelet nem érinti a polgári és 

kereskedelmi ügyekben folytatott 
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együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

igazságügyi együttműködésre vonatkozó 

uniós jogot. 

Or. en 

 

Módosítás  288 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. Ha egy kereskedő 

e rendelet 3., 4. és 5. cikkének 

megfelelően jár el, nem tekinthető úgy 

csupán a fentiek alapján, hogy a 

tevékenységeit ténylegesen egy másik 

tagállamra irányítja, amelyben a 

fogyasztó lakóhelye található. 

Or. en 
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Módosítás  289 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. Különösen akkor, 

ha egy kereskedő a 3., 4. és 5. cikknek 

megfelelően jár el, és tekintet nélkül 

nemzetiségére vagy tartózkodási helyére 

vagy székhelyére, nem blokkolja vagy 

korlátozza az online interfészeihez való 

hozzáférést, nem irányítja az ügyfeleket az 

online interfész olyan másik változatához, 

amely különbözik attól az online 

interfésztől, amelyet az ügyfelek első 

alkalommal elértek, kivéve, ha a fogyasztó 

kifejezett hozzájárulását adta egy ilyen 

átirányításhoz, és amennyiben nem 

alkalmaznak a termékekhez való 

hozzáférésre vagy a szolgáltatások 

nyújtására az e rendeletben előírtaktól 

eltérő általános feltételeket, vagy 

amennyiben a kereskedők 

megkülönböztetés nélkül elfogadnak más 

tagállamokban kibocsátott pénzügyi 

eszközöket, nem tekinthető úgy, csupán 

ezen okok alapján, hogy a kereskedő 

átirányította tevékenységeit egy másik 

tagállamba, ahol a fogyasztónak a 

szokásos székhelye vagy lakhelye 

található. Azonban esetről esetre kell 

értékelni, hogy léteznek-e további elemek, 

amelyek túlmutatnak a kötelező 

rendelkezéseknek való puszta 
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megfelelésen, és azok 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. 

Or. ro 

 

Módosítás  290 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) Ez a rendelet nem sértheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem értelmezhető úgy, mintha a 

kereskedő az 593/2008/EK rendelet 6. 

cikke (1) bekezdésének b) pontja és az 

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

bekezdésének c) pontja értelmében arra a 

tagállamra irányítaná a tevékenységét, 

amely tagállamban a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye vagy lakóhelye 

található.   Különösen azok az esetek, 

amikor egy kereskedő ennek a 

rendeletnek 3., 4. és 5. cikke értelmében 

megfelelően biztosítja az összes tagállam 

vevői részére a hozzáférést online 

interfészeihez hátrányos 

megkülönböztetés nélkül, vagy az az eset, 

amikor a kereskedő nem irányítja tovább 

a fogyasztót a saját online interfészének 

egy olyan változatára, amely eltér attól, 

ahova a vevő először próbált belépni, vagy 

amikor nem alkalmaz eltérő határidőket 

és általános feltételeket a hozzáféréshez 

áruk értékesítése vagy szolgáltatások 

nyújtása során a rendeletben 

meghatározott esetekben, vagy amikor a 

kereskedő megkülönböztetés nélkül 
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elfogad más tagállamban kibocsátott 

fizetési eszközöket, nem értelmezhető úgy, 

hogy a kereskedő tevékenysége a 

fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy 

lakóhelye szerinti tagállamra irányul, 

kivéve ha a kereskedő kinyilvánította azon 

szándékát, hogy a tevékenységeit az adott 

országra irányítja. 

Or. it 

 

Módosítás  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogot. 

Az e rendeletnek való megfelelés nem 

értelmezhető úgy, mintha a kereskedő az 

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

bekezdésének b) pontja és az 

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

bekezdésének c) pontja értelmében arra a 

tagállamra irányítaná a tevékenységét, 

amely tagállamban a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye vagy lakóhelye 

található. Mindenekelőtt, ha egy kereskedő 

a 3., 4. és 5. cikk szerint eljárva nem tiltja 

le vagy korlátozza a vevők hozzáférését az 

online interfészéhez, nem irányítja át a 

vevőket online interfésze olyan 

változatára, amely eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

szándékozott hozzáférni, függetlenül a 

vevők állampolgárságától, lakóhelyétől 

vagy székhelyétől, illetve nem alkalmaz 

eltérő általános hozzáférési feltételeket, 

amikor az e rendeletben meghatározott 

esetekben árukat értékesít vagy 

szolgáltatást nyújt, továbbá ha a 

kereskedő megkülönböztetéstől mentesen 

elfogadja a valamely más tagállamban 



 

PE599.759v01-00 22/92 AM\1117512HU.docx 

HU 

kibocsátott fizetési eszközöket, akkor nem 

tekinthető úgy csupán a fentiek alapján, 

hogy a kereskedő a tevékenységét arra a 

tagállamra irányítja, amelyben a 

fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy 

lakóhelye található. 

 (A 4. cikk (új) (3b) bekezdésére vonatkozó 

javaslat elfogadása esetén ezt a módosítást 

el kell hagyni.) 

Or. en 

 

Módosítás  292 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogot. 

Az e rendeletnek való megfelelés nem 

értelmezhető úgy, mintha a kereskedő az 

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

bekezdésének b) pontja és az 

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

bekezdésének c) pontja értelmében arra a 

tagállamra irányítaná a tevékenységét, 

amely tagállamban a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye vagy lakóhelye 

található. Mindenekelőtt, ha egy kereskedő 

a 3., 4. és 5. cikk szerint eljárva nem tiltja 

le vagy korlátozza a vevők hozzáférését az 

online interfészéhez, nem irányítja át a 

vevőket online interfésze olyan 

változatára, amely eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

szándékozott hozzáférni, függetlenül a 

vevők állampolgárságától, lakóhelyétől, 

ideiglenes tartózkodási helyétől vagy 

székhelyétől, illetve nem alkalmaz eltérő 

általános hozzáférési feltételeket, amikor 

az e rendeletben meghatározott esetekben 

árukat értékesít vagy szolgáltatást nyújt, 
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továbbá ha a kereskedő 

megkülönböztetéstől mentesen elfogadja a 

valamely más tagállamban kibocsátott 

fizetési eszközöket, akkor nem tekinthető 

úgy, hogy a kereskedő a tevékenységét 

arra a tagállamra irányítja, amelyben a 

fogyasztó szokásos tartózkodási helye vagy 

lakóhelye található. 

Or. en 

 

Módosítás  293 

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

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó, 

alkalmazandó uniós jogot. Pusztán az e 

rendeletnek való megfelelés nem jelenti 

azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra 

irányítja tevékenységét, amely tagállamban 

a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke 

(1) bekezdése b) pontjának értelmében és 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. Mindenekelőtt, ha 

egy kereskedő a 3., 4. és 5. cikk szerint 

eljárva nem tiltja le vagy korlátozza a 

vevők hozzáférését az online interfészéhez, 

nem irányítja át a vevőket online 

interfésze olyan változatára, amely eltér 

attól az online interfésztől, amelyhez a 

vevő eredetileg szándékozott hozzáférni, 

függetlenül a vevők állampolgárságától 

vagy lakóhelyétől, illetve nem alkalmaz 

eltérő általános hozzáférési feltételeket az 

e rendeletben meghatározott esetekben, 

akkor nem tekinthető úgy csupán a 

fentiek alapján, hogy a kereskedő a 
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tevékenységét arra a tagállamra irányítja, 

amelyben a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye vagy lakóhelye 

található. 

Or. en 

 

Módosítás  294 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés és különösen a kereskedőknek 

az e rendelet 3., 4. és 5. cikke szerinti 

tevékenységei nem jelentik azt, hogy a 

kereskedő egyes fogyasztók tényleges 

megközelítésére irányítja tevékenységét 

olyan tagállamban, amelyben a vevő az 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik, olyan esetekben, 

amikor a kereskedő nem tiltja le vagy 

korlátozza a vevők hozzáférését az online 

interfészéhez, nem irányítja át a vevőket 

más online interfészhez és nem alkalmaz 

eltérő általános hozzáférési és árképzési 

feltételeket. 

Or. en 

 

Módosítás  295 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

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

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Pusztán az e rendelet 3., 4. 

és 5. cikkének való megfelelés nem jelenti 

azt, hogy a kereskedő olyan tagállamra 

irányítja tevékenységét, amely tagállamban 

a vevő az 593/2008/EK rendelet 6. cikke 

(1) bekezdése b) pontjának értelmében és 

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

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik, kivéve, ha további 

körülmények fennállása arra utal, hogy a 

kereskedő kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenységét egy ilyen tagállamra 

irányítja. 

Or. en 

 

Módosítás  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A kiskereskedőknek és a 

mikrovállalkozásoknak nem kell 

ellenőrizniük azon fogyasztók tartózkodási 

helyét, akik számára értékesíteni 

szándékoznak. Ha a kereskedőnek egy 

olyan országban lakóhellyel rendelkező 

fogyasztókkal szemben van 

szerződéskötési kötelezettsége, amelyet 

nem céloz meg, garantálni kell a 

kereskedő székhelye szerinti jog 

alkalmazását. 

Or. en 
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Indokolás 

Jogbiztonság a kkv-k számára. 

 

Módosítás  297 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) E rendelet rendelkezései és a 

2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések közötti 

ellentmondás esetén e rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

(6) E rendelet rendelkezései és a 

2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések közötti 

ellentmondás esetén az e rendeletben 

meghatározott egyedi rendelkezések és a 

kereskedőkre vonatkozó kötelezettségek az 

irányadók. 

Or. en 

 

Módosítás  298 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Hatály 

 (1)  E rendelet nem vonatkozik azokra 

a tisztán belső helyzetekre, amelyekben 

minden tevékenység minden tekintetben 

egyetlen tagállamon belülre korlátozódik. 

 (2)  E rendelet nem vonatkozik a 

2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) 

bekezdésében hivatkozott tevékenységekre. 

 (3)  E rendelkezés nem érinti az 

adózásra alkalmazandó szabályokat. 

 (4)  E rendelet rendelkezései és a 

2006/123/EK irányelv 20. cikkének (2) 
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bekezdésében foglalt rendelkezések közötti 

ellentmondás esetén e rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

 (5)  Ez a rendelet nem eredményezheti 

azt, hogy a kereskedőnek további 

költségeket kelljen vállalnia azokban az 

esetekben, amelyekben a fogyasztó él a 

2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti elállási jogával1a. Az áruk 

megfelelővé tételéhez szükséges költségek 

nem terjednek ki azokra a szállítási vagy 

postaköltségekre, amelyek kiegészítő 

költségként jelentkeznek az általános 

hozzáférési feltételekben vagy a 

megállapodásban meghatározott 

szükséges áruszállítási költségeken felül. 

 _______________ 

 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 

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  299 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól eltérő célból szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

törölve 
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igénybe szolgáltatást; 

Or. en 

 

Módosítás  300 

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

Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól eltérő célból szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

igénybe szolgáltatást; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  301 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól eltérő célból szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

igénybe szolgáltatást; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól eltérő célból szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

igénybe szolgáltatást; 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül általános 

hozzáférési feltételek mellett kizárólag 

végfelhasználás céljából szándékozik árut 

vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni, 

illetve vásárol árut vagy vesz igénybe 

szolgáltatást, a viszonteladás, bérlés, 

átalakítás vagy kereskedelmi mértékű 

feldolgozás kivételével; 

Or. en 

 

Módosítás  303 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól eltérő célból szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

igénybe szolgáltatást; 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

igénybe szolgáltatást; 

Or. en 
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Indokolás 

A fogyasztók nem tudják kihasználni az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás 

megszüntetésével járó előnyöket, ha a fogalommeghatározás nem az egész ellátási láncra 

terjed ki. 

 

Módosítás  304 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – (2) bekezdés – d) pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve az értékesítési árakat –, amelyek 

szabályozzák a vevők hozzáférését a 

kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz 

és szolgáltatásokhoz, és amelyek 

meghatározása, alkalmazása és a 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a vevő 

között egyedileg megtárgyalt szerződés 

hiányában érvényesek; 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve a nettó értékesítési árakat –, 

amelyek szabályozzák a fogyasztók 

hozzáférését a kereskedő által értékesítésre 

kínált árukhoz vagy szolgáltatásokhoz, és 

amelyek meghatározása, alkalmazása és a 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a 

fogyasztó között egyedileg megtárgyalt 

megállapodás hiányában érvényesek; 

Or. en 

 

Módosítás  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – (2) bekezdés – d) pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve az értékesítési árakat –, amelyek 

szabályozzák a vevők hozzáférését a 

kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz 

és szolgáltatásokhoz, és amelyek 

meghatározása, alkalmazása és a 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve a nettó értékesítési árakat –, 

amelyek szabályozzák a fogyasztók 

hozzáférését a kereskedő által értékesítésre 

kínált árukhoz vagy szolgáltatásokhoz, és 

amelyek meghatározása, alkalmazása és a 
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nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a vevő 

között egyedileg megtárgyalt szerződés 

hiányában érvényesek; 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a 

fogyasztó között egyedileg megtárgyalt 

megállapodás hiányában érvényesek; 

Or. en 

 

Módosítás  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – (2) bekezdés – d) pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve az értékesítési árakat –, amelyek 

szabályozzák a vevők hozzáférését a 

kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz 

és szolgáltatásokhoz, és amelyek 

meghatározása, alkalmazása és a 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a vevő 

között egyedileg megtárgyalt szerződés 

hiányában érvényesek; 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve a nettó értékesítési árakat – és a 

telefonos előhívószámon alapuló 

követelmények, amelyek szabályozzák a 

vevők hozzáférését a kereskedő által 

értékesítésre kínált árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, és amelyek 

meghatározása, alkalmazása és a 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a vevő 

között egyedileg megtárgyalt szerződés 

hiányában érvényesek; 

Or. en 

 

Módosítás  307 

Eva Maydell 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „áru”: bármely ingóság, kivéve a 

végrehajtás vagy más bírósági intézkedés 

alapján értékesített ingóságokat; e rendelet 

értelmében árunak minősül a víz, gáz és a 

e) „áru”: bármely ingóság, kivéve a 

végrehajtás vagy más bírósági intézkedés 

alapján értékesített ingóságokat; 
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villamos energia is, amennyiben 

korlátozott térfogatban vagy 

meghatározott mennyiségben kínálják 

értékesítésre; 

Or. en 

 

Módosítás  308 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „áru”: bármely ingóság, kivéve a 

végrehajtás vagy más bírósági intézkedés 

alapján értékesített ingóságokat; e rendelet 

értelmében árunak minősül a víz, gáz és a 

villamos energia is, amennyiben 

korlátozott térfogatban vagy 

meghatározott mennyiségben kínálják 

értékesítésre; 

e) „áru”: bármely ingóság, kivéve a 

végrehajtás vagy más bírósági intézkedés 

alapján értékesített ingóságokat; 

Or. en 

 

Módosítás  309 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a 

kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, 

annak érdekében, hogy ezen áruk és 

szolgáltatások vonatkozásában 

kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le; 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat vagy a 

weboldalak egy részét és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a fogyasztónak hozzáférést 

biztosítson a kereskedő áruihoz vagy 

szolgáltatásaihoz annak érdekében, hogy 

ezen áruk és szolgáltatások 

vonatkozásában kereskedelmi műveletet 
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bonyolítsanak le; 

Or. en 

 

Módosítás  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a 

kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, 

annak érdekében, hogy ezen áruk és 

szolgáltatások vonatkozásában 

kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le; 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a fogyasztóknak hozzáférést 

biztosítson a kereskedő áruihoz vagy 

szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy 

ezen áruk és szolgáltatások 

vonatkozásában kereskedelmi műveletet 

bonyolítsanak le; 

Or. en 

 

Módosítás  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a 

kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, 

annak érdekében, hogy ezen áruk és 

szolgáltatások vonatkozásában 

kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le; 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat vagy a 

weboldalak egy részét és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a 

kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz 

annak érdekében, hogy ezen áruk vagy 

szolgáltatások vonatkozásában 

kereskedelmi ügyleteket bonyolítsanak le; 

Or. en 



 

PE599.759v01-00 34/92 AM\1117512HU.docx 

HU 

 

Módosítás  312 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a 

kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, 

annak érdekében, hogy ezen áruk és 

szolgáltatások vonatkozásában 

kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le; 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és a 

szoftveralkalmazásokat is), amely arra 

szolgál, hogy a vevőknek hozzáférést 

biztosítson a kereskedő áruihoz vagy 

szolgáltatásaihoz, annak érdekében, hogy 

ezen áruk és szolgáltatások 

vonatkozásában kereskedelmi műveletet 

bonyolítsanak le; 

Or. en 

 

Módosítás  313 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha)  „szolgáltató”: bármely természetes 

vagy jogi személy, aki vagy amely árut 

kínál vagy szolgáltatást nyújt; 

Or. en 

 

Módosítás  314 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból. 

törölve 

Or. de 

 

Módosítás  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos 

okokból. 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a fogyasztók hozzáférését 

online interfészeikhez a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okokból. 

Or. en 

 

Módosítás  316 

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

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő állampolgárságával, 

(1) A kereskedő technológiai eszközök 

felhasználásával vagy más módon nem 

tilthatják le vagy korlátozhatják a 

fogyasztók hozzáférését online 

interfészeikhez a fogyasztó 



 

PE599.759v01-00 36/92 AM\1117512HU.docx 

HU 

lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos 

okokból. 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okokból. 

Or. en 

 

Módosítás  317 

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

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból. 

(1) A kereskedők és az online piacok 

technológiai eszközök felhasználásával 

vagy más módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási 

helyével, vagy székhelyével kapcsolatos 

okokból. 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, a vevő fogalommeghatározásának a szövegben való 

megtartása mellett. 

 

Módosítás  318 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból. 

(1) A kereskedők technológiai 

eszközök felhasználásával vagy más 

módon nem tilthatják le vagy 

korlátozhatják a vevők hozzáférését online 

interfészeikhez a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével, ideiglenes tartózkodási 

helyével vagy székhelyével kapcsolatos 
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okokból. 

Or. en 

 

Módosítás  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át 

a vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

A kereskedő nem irányíthatja át a 

fogyasztót online interfészének olyan 

verziójára, amely – elrendezése, 

nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői 

miatt – az adott állampolgársággal vagy 

lakóhellyel rendelkező fogyasztó 

szempontjából specifikusan eltér attól az 

online interfésztől, amelyhez a fogyasztó 

eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, 

ha a fogyasztó az átirányítás előtt kifejezett 

hozzájárulását adja. 

Or. en 

 

Módosítás  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével kapcsolatos 

okokból nem irányíthatják át a vevőt online 

interfészük olyan verziójára, amely – 

elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb 

jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

A kereskedők a fogyasztó 

állampolgárságával lakóhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

fogyasztót online interfészük olyan 

verziójára, amely – elrendezése, 

nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői 

miatt – az adott állampolgársággal vagy 

lakóhellyel rendelkező fogyasztó 
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specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

szempontjából specifikusan eltér attól az 

online interfésztől, amelyhez a fogyasztó 

eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, 

ha a fogyasztó az átirányítás előtt kifejezett 

hozzájárulását adja. 

Or. en 

 

Módosítás  321 

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

Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével, ideiglenes tartózkodási 

helyével vagy székhelyével kapcsolatos 

okokból nem irányíthatják át a vevőt az 

online interfészük olyan verziójára, amely 

az elrendezése, a nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői tekintetében specifikusan 

az adott állampolgársággal, lakóhellyel 

vagy ideiglenes tartózkodási hellyel, vagy 

székhellyel rendelkező vevőhöz igazodik 

és eltér attól az online interfésztől, 

amelyhez a vevő először hozzáférni 

szándékozott, kivéve, ha a vevő az 

átirányításhoz kifejezett hozzájárulását 

adta. 

Or. en 

 

Módosítás  322 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 
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kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel, ideiglenes 

tartózkodási hellyel vagy székhellyel 

rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

Or. en 

 

Módosítás  323 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő első 

alkalommal hozzáférni szándékozott, 

kivéve, ha a vevő az átirányítás előtt 

kifejezett hozzájárulását adta. 

Or. ro 

 

Módosítás  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett 

hozzájárulását adja. 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő kezdetben 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a 

kereskedő az átirányításról egyértelmű 

tájékoztatást nyújtott a fogyasztónak. 

Or. en 

 

Módosítás  325 

Renato Soru 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Abban az esetben, ha a kereskedő 

engedélyezi, hogy a vevő egy személyes 

fiókkal kapcsolatban kifejezze határozott 

választását, amelyet a vevő bármikor 

módosíthat, a kereskedő számára lehetővé 

kell tenni egy meghatározott kezdőoldalra 

való rutinszerű átirányítást, továbbra is 

lehetővé téve az azon online interfészhez 

való szabad és egyszerű hozzáférést, 

amelyhez a vevő kezdetben hozzáférni 

szándékozott. 

Or. en 

 

Módosítás  326 

Marco Zullo 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész eredeti verziójának 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a vevő számára. 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész azon verziójának, 

amelyhez a fogyasztó kezdetben 
megpróbált hozzáférni, továbbra is 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a 

vevő számára. 

Or. it 

 

Módosítás  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az átirányítás a vevő kifejezett 

hozzájárulásával megtörténik, az online 

interfész eredeti verziójának továbbra is 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a 

vevő számára. 

Amennyiben az átirányítás a fogyasztó 

kifejezett előzetes hozzájárulásával 

megtörténik, az online interfész azon 

verziójának, amelyhez a fogyasztó 

eredetileg hozzáférni szándékozott, 
továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a fogyasztó számára. 

Or. en 

 

Módosítás  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 
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online interfész eredeti verziójának 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a vevő számára. 

online interfész eredeti verziójának 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a fogyasztó számára. 

Or. en 

 

Módosítás  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész eredeti verziójának 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a vevő számára. 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész azon verziójának, 

amelyhez a vevő először hozzáférni 

szándékozott, továbbra is könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie a vevő 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  330 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész eredeti verziójának 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a vevő számára. 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész eredeti, első alkalommal 

elért verziójának továbbra is könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie a vevő 

számára. 

Or. ro 

 

Módosítás  331 

Anneleen Van Bossuyt 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők esetében valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandók abban az 

esetben, ha azért van szükség a kereskedő 

online interfészéhez a fogyasztó által 

történő hozzáférés letiltására vagy 

korlátozására, illetve az átirányításra, 

hogy a kereskedő megfeleljen valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek. 

Or. en 

 

Módosítás  332 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők esetében valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandók abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

fogyasztói csoport vagy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók esetében 

a kereskedő tevékenységeire vonatkozó 
valamely, az uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

Or. en 
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Módosítás  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők esetében valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandók abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

fogyasztók vagy bizonyos területeken 

tartózkodó fogyasztók esetében valamely, 

az uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

Or. en 

 

Módosítás  334 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők esetében valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandók abban az 

esetben, ha a vevők számára a kereskedő 

online interfészéhez való hozzáférés 

letiltása vagy korlátozása vagy az 

átirányítás bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők esetében 

valamely, az uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges, amely a kereskedő 

tevékenységére alkalmazandó. 
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Or. ro 

 

Módosítás  335 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak 

az online interfésznek a nyelvével, 

amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni 

szándékozott. 

törölve 

Or. de 

 

Módosítás  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak 

az online interfésznek a nyelvével, 

amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni 

szándékozott. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

Az indoklás megadható az általános 

feltételekben. 

Or. en 

 

Módosítás  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

(4) Amennyiben a kereskedő a (3) 

bekezdésben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a 

fogyasztók hozzáférését valamely online 

interfészhez vagy irányítja át a 

fogyasztókat az online interfész másik 

verziójára, a kereskedőnek egyértelmű 

indoklást és magyarázatot kell adnia a 

fogyasztó számára. Ennek az indoklásnak 

a nyelve megegyezik annak az online 

interfésznek a nyelvével, amelyhez a vevő 

eredetileg hozzáférni szándékozott. 

Or. en 
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Módosítás  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a 

fogyasztók hozzáférését valamely online 

interfészhez vagy irányítja át a 

fogyasztókat az online interfész másik 

verziójára, a kereskedőnek egyértelmű és 

világos indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a fogyasztó eredetileg hozzáférni 

szándékozott. 

Or. en 

 

Módosítás  340 

Renato Soru 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak az 

online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

A vevő által a kereskedő honlapján lévő 

személyes fiókhoz való hozzáférés esetén 

az indoklást ki kell emelni az első 
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belépéskor, és annak továbbra is 

elérhetőnek kell lennie a vevő számára. 

Or. en 

 

Módosítás  341 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak 

az online interfésznek a nyelvével, 

amelyhez a vevő kezdetben hozzáférni 

szándékozott. 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű magyarázatot kell adnia. 

Ennek a magyarázatnak a nyelve 

megegyezik annak az online interfésznek a 

nyelvével, amelyhez a vevő kezdetben 

hozzáférni próbált. 

Or. it 

 

Módosítás  342 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A kereskedő nincsen arra 

kötelezve, hogy egy fogyasztó más nyelven 

kommunikáljon, mint a kereskedő online 

interfészének azon nyelve, amelynek 

használatával a fogyasztó hozzájutott a 

termékhez. 

Or. de 
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Indokolás 

Amennyiben a fogyasztó egy weboldal meghatározott nyelvén hozzájut egy termékhez, úgy a 

kereskedő nem kötelezheti őt ara, hogy vele egy ettől eltérő nyelven kommunikáljon. 

 

Módosítás  343 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) A Bizottság és a tagállamok egy 

kötelező érvényű listát bocsátanak 

rendelkezésre a (3) bekezdésben említett 

ilyen jellegű jogi előírásokról minden 

nyelvi változatban, érthető és könnyen 

hozzáférhető módon. 

Or. de 

Indokolás 

Nem lenne arányos, ha az online-kereskedelem minden egyes vállalkozójának a tagállamok 

összes uniós és nemzeti jogszabályával tisztában kéne lennie, amely bizonyos termékek 

esetleges korlátozását indokolnák. Az ezen információt tartalmazó ilyen listát a Bizottság és a 

tagállamok részéről lenne szükséges összeállítani és rendelkezésre bocsátani. 

 

Módosítás  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket  a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket  a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 4. cikk 

(1) bekezdésének a)-c) pontjaiban 

meghatározott helyzetekben: E rendelet 

nem korlátozhatja a vállalkozási 
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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) pontjaiban 

meghatározott esetekre is vonatkozik. 

Or. de 

 

Módosítás  345 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők és az online piacok 

az áruikhoz vagy szolgáltatásaikhoz való 

hozzáférés vonatkozásában nem 

alkalmazhatnak eltérő általános feltételeket 

a fogyasztó állampolgárságával vagy 

lakóhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okokból abban az esetben: 
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Or. en 

 

Módosítás  347 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak 

eltérő általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedő az áruihoz vagy 

szolgáltatásaihoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhat eltérő 

általános feltételeket a fogyasztó 

állampolgárságával vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okokból a következő 

helyzetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy a 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

ideiglenes tartózkodási helyével, vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben, amikor a vevőnek 

szándékában áll: 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, a vevő fogalommeghatározásának a szövegben való 

megtartása mellett. 
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Módosítás  349 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy a 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból azokban 

a helyzetekben, amikor a vevőnek 

szándékában áll: 

Or. en 

 

Módosítás  350 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével, 

ideiglenes tartózkodási helyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  351 

Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba. Azokban az 

esetekben, amikor a kereskedő határokon 

átnyúló szállítást végez, a különböző 

állampolgársággal és lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező fogyasztókra 

vonatkozó szállítási árak tekintetében 

fennálló eltéréseknek átláthatónak kell 

lenniük és elsősorban a tényleges 

szállítási költségeken kell alapulniuk; 

Or. en 

 

Módosítás  352 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) árut vásárol valamely 

kereskedőtől, és az árut valamely olyan 

tagállamban található helyszínre 

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, amelyben a kereskedő az 

általános hozzáférési feltételeiben ezt a 

lehetőséget biztosítja; 

Or. en 

 

Módosítás  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 



 

PE599.759v01-00 54/92 AM\1117512HU.docx 

HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) árukat vásárol és a kereskedő 

általános hozzáférési feltételeiben ezen 

áruk olyan tagállamban lévő helyszínre 

történő kiszállítását kínálja, amely eltér a 

vevő lakóhelye szerinti tagállamtól, 

ideértve azt a lehetőséget is, hogy az áruk 

átvételére a fogyasztó és a kereskedő 

közötti megállapodásban szereplő helyen 

kerül sor; 

Or. en 

 

Módosítás  354 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és ezen áruk határokon 

átnyúló szállítása valamely olyan 

tagállamba történik, 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, amelyben a 

kereskedő ezt a lehetőséget biztosítja; 

Or. en 

 

Módosítás  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamba, de az árukat a kereskedő és a 

fogyasztó közötti megállapodás szerinti 

helyen veszik át, ahol a kereskedő szakmai 

tevékenységét folytatja; 

Or. en 

 

Módosítás  356 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

Or. en 

 

Módosítás  357 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

hozzáférés, biztosítása szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

b) az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásban 

részesül a kereskedő részéről, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alatt álló 

művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz 

való hozzáférés, illetve ezek 
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védett tartalmakhoz, illetve ezek 

használata; 
használatának biztosítása, vagy pedig 

szerzői jogi védelem alatt álló művek vagy 

egyéb védett tartalmak immateriális 

formában való értékesítése; 

Or. en 

 

Módosítás  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

hozzáférés, biztosítása szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz, illetve ezek 

használata; 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alatt álló művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférés, illetve ezek használatának 

biztosítása, vagy pedig szerzői jogi 

védelem alatt álló művek vagy egyéb 

védett tartalmak immateriális formában ‒ 

úgymint e-könyvek és online zene ‒ való 

értékesítése; 

Or. en 

 

Módosítás  359 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

hozzáférés, biztosítása szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alatt álló művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz való 
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védett tartalmakhoz, illetve ezek 

használata; 

hozzáférés, illetve ezek használatának 

biztosítása, vagy pedig szerzői jogi 

védelem alatt álló művek vagy egyéb 

védett tartalmak immateriális formában 

való értékesítése; 

Or. en 

 

Módosítás  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

hozzáférés, biztosítása szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz, illetve ezek 

használata; 

b) a kereskedő elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatást biztosít, amely nem 

minősül olyan szolgáltatásnak, amelynek 

fő jellemzője a szerzői jogi védelem alatt 

álló művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, illetve ezek 

használatának biztosítása; 

Or. en 

 

Módosítás  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a fogyasztó olyan elektronikusan 

nyújtott szolgáltatást szándékozik igénybe 

venni, amely fő jellemzője az, hogy 

hozzáférést biztosít szerzői jogi védelem 

alatt álló művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz, amelyek tekintetében a 

kereskedő rendelkezik azokkal a jogokkal, 

amelyek azon a területen, amelyen a 

fogyasztó a szolgáltatást igénybe kívánja 

venni, szükségesek; 
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Or. en 

 

Módosítás  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan elektronikusan nyújtott 

szolgáltatást vesz igénybe, amely fő 

jellemzője az, hogy hozzáférést biztosít 

szerzői jogi védelem alatt álló művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz, amelyek 

tekintetében a kereskedő rendelkezik 

azokkal a jogokkal, amelyek azon a 

területen, amelyen a fogyasztó a 

szolgáltatást igénybe kívánja venni, 

szükségesek; 

Or. en 

 

Módosítás  363 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) amennyiben a kereskedő olyan 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

vagy immateriális javakat biztosít, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alatt álló művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

illetve ezek használatának biztosítása, 

amelyek tekintetében a kereskedő az 

érintett területek vonatkozásában 

rendelkezik a felhasználási jogokkal; 
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Or. en 

 

Módosítás  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan elektronikusan nyújtott 

szolgáltatást vesz igénybe, amely fő 

jellemzője az, hogy hozzáférést biztosít 

szerzői jogi védelem alatt álló művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz, amelyek 

tekintetében a kereskedő az érintett 

területek vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  365 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő a b) 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy olyan fizikai 

helyen történik, ahol a kereskedő szakmai 

tevékenységét folytatja. 

c) az elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatást vesz 

igénybe valamely tagállam területén 

található fizikai helyen, ahol a kereskedő 

szakmai tevékenységét folytatja. 

Or. en 

 

Módosítás  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő a b) 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy olyan fizikai 

helyen történik, ahol a kereskedő szakmai 

tevékenységét folytatja. 

c) az elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatást vesz 

igénybe kereskedőtől, és e szolgáltatások 

nyújtása valamely tagállamban található 

fizikai helyen történik, ahol a kereskedő 

szakmai tevékenységét folytatja. 

Or. en 

 

Módosítás  367 

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

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő a b) 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a 

kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan 

fizikai helyen történik, ahol a kereskedő 

szakmai tevékenységét folytatja. 

c) amennyiben a kereskedő a b) pont 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a 

fogyasztó állampolgársága vagy lakóhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a 

kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan 

fizikai helyen történik, ahol a kereskedő 

szakmai tevékenységét folytatja. 

Or. en 

 

Módosítás  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő a b) 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a 

kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan 

fizikai helyen történik, ahol a kereskedő 

szakmai tevékenységét folytatja. 

c) amennyiben a kereskedő a b) pont 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a 

fogyasztó állampolgársága vagy lakóhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, a 

kereskedő üzlethelyiségében vagy olyan 

fizikai helyen történik, ahol a kereskedő 

szakmai tevékenységét folytatja. 

Or. en 

 

Módosítás  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) amennyiben a kereskedő úgy 

reklámoz egy terméket, mint amely több 

tagállamban ugyanolyan. 

Or. en 

 

Módosítás  370 

Marlene Mizzi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem gátolhatja a kereskedőket abban, 

hogy olyan általános hozzáférési 

feltételeket ‒ többek között értékesítési 

árakat ‒ kínáljanak, amelyek 

tagállamonként eltérőek, és amelyeket egy 

adott területen az eltérő nemzeti előírások, 

szabványok és követelmények, valamint 

azon többletköltségek miatt kínálnak a 
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fogyasztóknak, amelyek az üzemeltető 

által kiválasztott területtől eltérő területen 

fennálló, eltérő nemzeti szabályozási 

környezetnek való megfelelésből 

származnak. 

Or. en 

 

Módosítás  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem gátolhatja a kereskedőket abban, 

hogy eltérő általános hozzáférési 

feltételeket alkalmazzanak az egyes 

tagállamok között vagy egy tagállamon 

belül egy bizonyos területen tartózkodó 

fogyasztók vagy egy bizonyos – nem 

állampolgárság, lakóhely vagy ideiglenes 

tartózkodási hely szerint meghatározott – 

fogyasztói csoport számára. 

Or. en 

 

Módosítás  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem gátolhatja a kereskedőket abban, 

hogy eltérő általános hozzáférési 

feltételeket kínáljanak egy bizonyos 

fogyasztói csoport vagy egy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók 

számára, feltéve, hogy a megkülönböztetés 
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nem a fogyasztó állampolgárságával vagy 

lakóhelyével kapcsolatos. 

Or. en 

 

Módosítás  373 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem gátolhatja a kereskedőket abban, 

hogy a tagállamok között, illetve adott 

tagállamon belül olyan eltérő általános 

hozzáférési feltételeket – többek között 

értékesítési árakat – alkalmazzanak, 

amelyeket egy adott területen kínálnak a 

vevőknek, vagy amelyek adott 

vevőcsoportokra irányulnak. 

Or. en 

 

Módosítás  374 

Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem vonja maga után kötelezettséget a 

kereskedők számára abban a tekintetben, 

hogy megfeleljenek a nemzeti jogi 

követelményeknek, illetve hogy 

tájékoztassák a vevőket e 

követelményekről, ha a kereskedő nem az 

adott tagállamban folytatja vagy nem oda 

irányítja tevékenységeit. 

Or. en 
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Indokolás 

Az egységes piacon belül még mindig eltérőek a termékekre vonatkozó nemzeti 

követelmények. Nem várható el a vállalkozásoktól, hogy termékeiket a nemzeti 

követelményekhez igazítsák olyan piacokon, ahová nem irányítják tevékenységeiket. 

Ennélfogva a módosítás egyértelművé teszi, hogy ha egy vállalkozás más piacokon nem 

folytatja vagy nem irányítja oda tevékenységeit, sem arra nem kötelezhető, hogy termékeit a 

nemzeti követelményekhez igazítsa, sem arra, hogy e követelményekről tájékoztassa a 

fogyasztókat, ha a fogyasztók a helyi fogyasztókkal azonos feltételek mellett vásárolnak. 

 

Módosítás  375 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Kivéve, ha a kereskedő számára a 

termékek értékesítéséből adódóan 

nyereségének csökkenése állna elő ahhoz 

képest, amelyet a cég székhelyét képező 

országban elérne. 

Or. de 

 

Módosítás  376 

Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Kivéve, ha a termékek értékesítése 

vagy a rendelkezésre bocsátott információ 

a kereskedő üzleti modelljét hátrányosan 

érintené. 

Or. de 

 

Módosítás  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem 

alkalmazandó abban az esetben, ha az 

uniós jogban vagy a tagállami jogban 

meghatározott, az uniós jognak megfelelő 

követelmény megtiltja a kereskedőnek, 

hogy bizonyos vevők vagy bizonyos 

területeken tartózkodó vevők részére árut 

adjon el vagy szolgáltatást nyújtson. 

Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem 

alkalmazandó abban az esetben, ha az 

uniós jogban vagy a tagállami jogban 

meghatározott, az uniós jognak megfelelő 

követelmény megtiltja a kereskedőnek, 

hogy bizonyos fogyasztók vagy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók részére 

árut adjon el vagy szolgáltatást nyújtson. 

Or. en 

 

Módosítás  378 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Könyvek értékesítése esetében az (1) 

bekezdésben meghatározott rendelkezések 

nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedő bizonyos területeken eltérő 

árakat alkalmazzon akkor, ha erre az 

uniós joggal összhangban álló tagállami 

jogszabály kötelezik. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Könyvek értékesítése esetében az (1) 

bekezdésben meghatározott rendelkezések 

Az (1) bekezdésben meghatározott 

rendelkezések nem zárják ki annak 
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nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedő bizonyos területeken eltérő 

árakat alkalmazzon akkor, ha erre az 

uniós joggal összhangban álló tagállami 

jogszabály kötelezik. 

lehetőségét, hogy a kereskedő eltérő 

általános hozzáférési feltételeket ‒ többek 

között különböző árakat ‒ kínáljon 

bizonyos területeken tartózkodó 

fogyasztók számára. 

Or. en 

 

Módosítás  380 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Könyvek értékesítése esetében az (1) 

bekezdésben meghatározott rendelkezések 

nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedő bizonyos területeken eltérő 

árakat alkalmazzon akkor, ha erre az 

uniós joggal összhangban álló tagállami 

jogszabály kötelezik. 

Könyvek ‒ többek között e-könyvek ‒ 

értékesítése esetében az (1) bekezdésben 

meghatározott tilalom nem érinti az árak 

meghatározására vonatkozó, az uniós 

joggal összhangban álló tagállami 

jogszabályokat. 

Or. en 

 

Módosítás  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kereskedők jelzik a hozzáférés 

általános feltételeit és esetleges 

korlátozásait e rendelettel összhangban 

legkésőbb a rendelési folyamat 

megkezdésekor, a 2011/83/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1a 8. 

cikkének megfelelően. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a 
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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  382 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A szerződés megkötésének 

vonatkozásában azon ország jogszabályai 

alkalmazandóak, amelyben a kereskedő 

székhelye van. 

Or. de 

Indokolás 

Néhány országban létezik analóg vagy online formában az "invitatio ad offerendum" elve, ez 

annyit tesz, hogy online vásárlás esetén a szerződéskötés nem történik meg azonnal, hanem 

csak a fogyasztó ajánlattételekor. Mindazonáltal más országokban online kereskedelem 

esetén közvetlen szerződéskötésre kerül sor. Ennél a bekezdésnél ez kizárólag 

szerződéskötésre érvényes és nem a joghatóságra vagy az active sales esetén alkalmazandó 

jogszabályokra. 

 

Módosítás  383 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az 593/2008/EK rendelet 6. 

cikkének alkalmazása céljából a fogyasztó 
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szokásos tartózkodási helyének a 

kereskedő általi végleges szállítási hely 

szerinti tagállamot kell tekinteni. 

 Az 1215/2012/EK rendelet 17. cikkének 

alkalmazása céljából a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamnak a 

kereskedő székhelye szerinti tagállamot 

kell tekinteni. 

Or. en 

 

Módosítás  384 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

(1) A kereskedő az átutalások, a 

közvetlen terhelések vagy a bizonyos 

fizetésieszköz-márkájú és kategóriájú 

kártyalapú fizetési eszközök használata 

esetén nem alkalmazhat eltérő fizetési 

feltételeket a fogyasztó állampolgárságával 

vagy lakóhelyével, a fizetési számla 

számlavezetési helyével, a pénzforgalmi 

szolgáltató székhelyével vagy a fizetési 

eszköz Unión belüli kibocsátásának 

helyével kapcsolatos okok miatt a 

következő esetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  385 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

(1) A kereskedők által elfogadott 

fizetési módok – nevezetesen az 
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nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

átutalások, a beszedések vagy egy adott 

márkájú vagy kategóriájú kártyaalapú 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – 

tekintetében a kereskedők nem 

alkalmazhatnak eltérő feltételeket a fizetési 

műveletekre a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a fogyasztó állampolgárságával 

vagy lakóhelyével, a fizetési számla 

számlavezetési helyével, a pénzforgalmi 

szolgáltató székhelyével vagy a fizetési 

eszköz Unión belüli kibocsátásának 

helyével kapcsolatos okok miatt a 

következő esetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  387 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a (1) Az áruk értékesítése vagy a 
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szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével, ideiglenes tartózkodási 

helyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

Or. en 

 

Módosítás  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

(1) A fizetési műveletek során a 

kereskedők nem alkalmazhatnak eltérő 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy ideiglenes tartózkodási 

helyével, vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó módosítása alapján, a vevő fogalommeghatározásának a szövegben való 

megtartása mellett. 

 

Módosítás  389 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

(1) A belső piacon az áruk értékesítése 

vagy a szolgáltatásnyújtás kapcsán a 

kereskedők nem alkalmazhatnak eltérő 

fizetési feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével, a fizetési számla 

számlavezetési helyével, a pénzforgalmi 

szolgáltató székhelyével vagy a fizetési 

eszköz Unión belüli kibocsátásának 

helyével kapcsolatos okok miatt a 

következő esetekben: 

Or. ro 

 

Módosítás  390 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) e fizetések elektronikus művelet 

során, átutalással, közvetlen terheléssel 

vagy ugyanahhoz a fizetésieszköz-

márkához tartozó kártyaalapú fizetési 

eszközzel történnek; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  391 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) e fizetések elektronikus művelet 

során, átutalással, közvetlen terheléssel 

vagy ugyanahhoz a fizetésieszköz-

törölve 
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márkához tartozó kártyaalapú fizetési 

eszközzel történnek; 

Or. en 

 

Módosítás  392 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kedvezményezett szigorú 

ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető 

felet; 

b) a fizető fél személyazonossága, 

illetve a fizetési eszköz felhasználásának 

érvényessége az (EU) 2015/2366 irányelv 

szerinti erős ügyfél-hitelesítési eljárással 

ellenőrizhető; és 

Or. en 

 

Módosítás  393 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kedvezményezett szigorú 

ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető 

felet; 

b) a fizető fél személyazonossága, 

illetve a fizetési eszköz felhasználásának 

érvényessége az (EU) 2015/2366 irányelv 

szerinti erős ügyfél-hitelesítési eljárással 

ellenőrizhető; 

Or. en 

 

Módosítás  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kedvezményezett szigorú 

ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető 

felet; 

b) a hitelesítési követelmények az 

(EU) 2015/2366 irányelv szerint 

teljesülnek; és 

Or. en 

 

Módosítás  395 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kedvezményezett szigorú 

ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető 

felet; 

b) a hitelesítési követelmények az 

(EU) 2015/2366 irányelv szerint 

teljesülnek; és 

Or. en 

Indokolás 

Még nem került sor az SCA RTS elfogadására, ezért az egész irányelvre kell hivatkoznunk 

addig, amikor megtudjuk, hogy mit állapít meg a végleges végrehajtási jogi aktus. 

 

Módosítás  396 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kedvezményezett szigorú 

ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető 

felet; 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kereskedő erős ügyfél-

hitelesítésre kötelezheti a fizető felet; és 

Or. en 
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Módosítás  397 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kifizetés a kedvezményezett által 

elfogadott pénznemben történik. 

c) a fizetési műveletek a kereskedő 

által elfogadott pénznemben történnek. 

Or. en 

 

Módosítás  398 

Inese Vaidere 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kifizetés a kedvezményezett által 

elfogadott pénznemben történik. 

c) a kifizetés a kereskedő által 

elfogadott pénznemben történik. 

Or. en 

 

Módosítás  399 

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

Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kifizetés a kedvezményezett által 

elfogadott pénznemben történik. 

c) a kifizetés a kereskedő által 

elfogadott pénznemben történik. 

Or. en 
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Módosítás  400 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A kiskereskedelmi tevékenységet 

folytató vállalkozások visszatarthatják a 

termékeket a kifizetésük igazolásáig. 

 

Or. ro 

 

Módosítás  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedők díjat számítsanak fel olyan 

kártyaalapú fizetési eszközök 

használatáért, amelyek esetében a bankközi 

díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 

rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési 

szolgáltatásokért, amelyekre a 

260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. 

E díjak nem haladhatják meg a kereskedő 

által a fizetési eszköz használatáért viselt 

költségeket. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedők díjat számítsanak fel olyan 

kártyaalapú fizetési eszközök 

használatáért, amelyek esetében a bankközi 

díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 

rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési 

szolgáltatásokért, amelyekre a 

260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. 

E díjak nem haladhatják meg a kereskedő 

által a fizetési eszköz használatáért viselt 

költségeket. A díjak magukban 

foglalhatják a kereskedő által viselt 

közvetlen és közvetett költségeket is, 

például az elektronikus fizetések után 

felszámított tranzakciós díjakat. 

Or. en 

 

Módosítás  402 

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

Schaldemose 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedők díjat számítsanak fel olyan 

kártyaalapú fizetési eszközök 

használatáért, amelyek esetében a bankközi 

díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 

rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési 

szolgáltatásokért, amelyekre a 

260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. 

E díjak nem haladhatják meg a kereskedő 

által a fizetési eszköz használatáért viselt 

költségeket. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedő díjat számítson fel olyan 

kártyaalapú fizetési eszközök 

használatáért, amelyek esetében a bankközi 

díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 

rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési 

szolgáltatásokért, amelyekre a 

260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. 

E díjak nem haladhatják meg a kereskedő 

által a fizetési eszköz használatáért viselt 

közvetlen költségeket. 

Or. en 

 

Módosítás  403 

Othmar Karas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha az fogyasztó országában 

hitelképesség-ellenőrzés nem végezhető el, 

vagy az aránytalan erőfeszítésekkel járna, 

úgy ez objektíve igazolt indokot jelent egy 

vásárlás fizetési módként számlával való 

megvalósításának kizárására. 

Or. de 

 

Módosítás  404 

Andreas Schwab 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki, hogy a kereskedő előleget 

kérjen az áru elküldése vagy a szolgáltatás 

teljesítése előtt, ha nem lát más lehetőség 

annak biztosítására, hogy a vásárló 

fizetési kötelezettségét betartsa. 

Or. de 

Indokolás 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Módosítás  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

Automatikusan semmissé válnak a 

kereskedőkre nézve a 330/2010/EU 

rendelet szerinti passzív értékesítések 

tekintetében kötelezettségeket 

meghatározó megállapodások olyan 

rendelkezései, amelyek nem állnak 

összhangban az EUMSZ 101. cikkével és 

a 330/2010/EU rendelettel, és amelyek 

következtében a kereskedők e rendelet 

megsértésére kényszerülnének.  

Or. en 

 

Módosítás  406 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

szerződéses rendelkezések, amelyek a 

330/2010/EU rendelet szerinti passzív 

értékesítések tekintetében az EUMSZ 101. 

cikkével és a 330/2010/EU rendelettel 

ellentétben álló eljárásra kötelezik a 

kereskedőt. 

Or. en 

 

Módosítás  407 

Maria Grapini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. A passzív 

értékesítésekről szóló szerződésekre 

alkalmazandó jog a kereskedő joga. 

 

Or. ro 

Módosítás  408 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

Automatikusan semmissé válnak a 

megállapodások azon rendelkezései, 

amelyek értelmében a kereskedőknek a 
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terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

330/2010/EU rendelet szerinti passzív 

értékesítések terén e rendelet 

megsértésével járó kötelezettségei 

keletkeznek. 

Or. en 

 

Módosítás  409 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

Automatikusan semmissé válnak azon 

rendelkezések, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a 330/2010/EU rendelet 

szerinti passzív értékesítések terén e 

rendelet megsértésével járó kötelezettségei 

keletkeznek. 

Or. en 

 

Módosítás  410 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

szerződéses rendelkezések, amelyek 

értelmében a kereskedőknek a passzív 

értékesítések terén e rendelet 

megsértésével járó kötelezettségei 

keletkeznek. 

Or. it 

 

Módosítás  411 

Marlene Mizzi 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az e rendeletben megállapított tilalom 

nem alkalmazható olyan esetekben, 

amikor a kereskedőket olyan 

megállapodás köti, amely egy adott 

országban a szolgáltatóval/forgalmazóval 

fennálló szerződéses kapcsolat jellege 

miatt passzív értékesítéseik korlátozására 

és szolgáltatásnyújtásra és 

termékértékesítésre kötelezi őket, és 

amennyiben az ilyen korlátozások 

összhangban állnak az EUMSZ 101. 

cikkével és a 330/2010/EU rendelettel. 

Or. en 

 

Módosítás  412 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az e rendelet 3., 4. és 5. cikkében előírt 

tilalom nem alkalmazható olyan 

esetekben, amikor a kereskedőt olyan 

megállapodás köti, amely passzív 

értékesítései korlátozására kötelezi őt, és a 

korlátozások összhangban állnak az 

EUMSZ 101. cikkével és a 330/2010/EU 

rendelettel. 

Or. en 

 

Módosítás  413 

Anneleen Van Bossuyt 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az e rendelet 3., 4. és 5. cikkében foglalt 

tilalom nem alkalmazható olyan 

esetekben, amikor a kereskedőket olyan 

megállapodás köti, amely az EUMSZ 101. 

cikkével és a 330/2010/EU rendelettel 

összhangban passzív értékesítéseik 

korlátozására kötelezi őket. 

Or. en 

 

Módosítás  414 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi tagállam kijelöli az e 

rendelet végrehajtásáért felelős szervet 

vagy szerveket. A tagállamok biztosítják, 

hogy megfelelő és hatékony eszközök 

állnak az e rendelet végrehajtásáért 

felelős szerv vagy szervek rendelkezésére. 

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 

szervet vagy kijelöli az e rendelet hatékony 

végrehajtásáért felelős szerveket. 

Or. en 

 

Módosítás  415 

Antanas Guoga 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok megállapítják az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megszegése esetén alkalmazandó 

szankciókat, és minden intézkedést 

megtesznek azok végrehajtása érdekében. 

(2) (A magyar nyelvi változatot nem 

érinti.) 
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Az előírt szankcióknak hatékonynak, 

arányosnak és visszatartó erejűnek kell 

lenniük. 

Or. en 

 

Módosítás  416 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Segítségnyújtás a fogyasztók részére Segítségnyújtás a vevők részére 

Or. en 

 

Módosítás  417 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi tagállam valamely 

szervre vagy szervekre ruházza annak 

felelősségét, hogy a fogyasztók az e 

rendelet alkalmazásából eredő, a 

kereskedővel fennálló vitás kérdések 

kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak. 

Valamennyi tagállam kijelöli az e feladat 

végrehajtásáért felelős szervet vagy 

szerveket. 

(1) Valamennyi tagállam valamely 

szervre vagy szervekre ruházza annak 

felelősségét, hogy a fogyasztók és a 

kereskedők az e rendelet alkalmazásából 

eredő, a fogyasztó és a kereskedő közötti, 

illetve a kereskedők közötti vitás kérdések 

kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak. 

Valamennyi tagállam kijelöli az e feladat 

végrehajtásáért felelős szervet vagy 

szerveket. 

Or. en 

 

Módosítás  418 

Antanas Guoga 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi tagállam valamely 

szervre vagy szervekre ruházza annak 

felelősségét, hogy a fogyasztók az e 

rendelet alkalmazásából eredő, a 

kereskedővel fennálló vitás kérdések 

kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak. 

Valamennyi tagállam kijelöli az e feladat 

végrehajtásáért felelős szervet vagy 

szerveket. 

(1) Valamennyi tagállam kijelöli az 

azért felelős szervet vagy szerveket, hogy a 

fogyasztók az e rendelet alkalmazásából 

eredő, a kereskedővel fennálló vitás 

kérdések kapcsán gyakorlati segítséget 

kapjanak. Valamennyi tagállam kijelöli az 

e feladat végrehajtásáért felelős szervet 

vagy szerveket. 

Or. en 

 

Módosítás  419 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott 

szervek egységes formanyomtatvány-

mintát biztosítanak a fogyasztóknak az (1) 

bekezdésben és a 7. cikk (1) bekezdésében 

hivatkozott szervekhez történő 

panasztételhez. A Bizottság segítséget 

nyújt e szerveknek a formanyomtatvány 

kidolgozásához. 

(2) A Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek 

meghatározzák az egységes 

formanyomtatvány-mintára vonatkozó 

követelményeket az (1) bekezdésben és a 7. 

cikk (1) bekezdésében hivatkozott 

szervekhez történő panasztételhez. 

 [E módosítás elfogadása esetén további 

módosításokra van szükség: a szöveget ki 

kell egészíteni egy megfelelő 

preambulumbekezdéssel és egy hatáskör-

átruházásról szóló cikkel.] 

Or. en 

 

Módosítás  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) bekezdés 

 A joghatóság kikötése 

 (1)  Annak megállapítására, hogy egy 

kereskedő, aki tevékenységét saját vagy 

közvetítő által biztosított weboldalon 

gyakorolja, amennyiben a kereskedő 

tekinthető olyannak, aki olyan 

tagállamban tevékenykedik, amelyben a 

fogyasztó lakóhelye is van, a 1215/2012 

EU rendelet 17. cikke értelmében, 

megvizsgálandó, hogy következik-e még a 

fogyasztói adásvételi szerződés megkötése 

előtt az adott weboldal tartalmából és a 

kereskedő tevékenységéből az, hogy az 

üzleti tevékenységét olyan fogyasztók 

irányába folytatja, akik egy vagy több más 

tagállamban laknak. 

 (2)  A következő, teljességet nem 

képező kritériumok alkalmasak olyan 

támpontokat adni, amelyek lehetővé teszik 

annak megállapítását, hogy a kereskedő a 

tevékenységét a fogyasztó lakóhelyén 

gyakorolja-e: a tevékenység nemzetközi 

jellege, más tagállamok által kiadott 

útbaigazítások arra a helységre, amelyben 

a kereskedő székhelye van, a kereskedő 

székhelyének tagállamában szokásostól 

eltérő nyelv vagy pénznem használata 

könyvelésekben és könyvelési 

igazolásokban ezen az eltérő nyelven, 

telefonszám megadása nemzetközi 

előhívószámmal, kiadások egy internetes 

referenciaszolgáltatás felé más 

tagállamokban élő fogyasztók számára a 

weboldalhoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében, a kereskeő 

székhelyének tagállamában használatostól 

eltérő felsőbb szintű domén-név 

használata, és olyan ügyfélkör említése, 

amely különféle tagállamokban élő 

ügyfelekből tevődik össze. 

 (3)  A tényállások esetenkénti 
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értékelésénél fontos az, hogy egy másik 

tagállamban élő kereskedő vagy 

közvetítőjének weboldala hozzáférhető 

legyen. 

Or. de 

Indokolás 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Módosítás  421 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk 

 Illetékes bíróság 

 Amennyiben a kereskedő egy kkv vagy egy 

mikrovállalkozás, és nem fejezte ki 

egyértelmű szándékát, hogy a 

tevékenységét a vevő tagállama felé 

kívánja irányítani, mindkét fél eljárást 

indíthat a kereskedő székhelye szerinti 

tagállam bíróságai előtt. 

Or. it 
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Módosítás  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően két évvel]-ig és 

ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ezt az értékelést szükség 

esetén a rendelet módosítására a jogi, 

technikai és gazdasági fejlemények 

fényében tett javaslatnak kell kísérnie. 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően öt évvel]-ig és ezt 

követően ötévente a Bizottság e rendelet 

értékeléséről jelentést készít az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ezt 

az értékelést szükség esetén a rendelet 

módosítására a jogi, technikai és gazdasági 

fejlemények fényében tett javaslatnak kell 

kísérnie. 

Or. en 

 

Módosítás  423 

Dennis de Jong 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően két évvel]-ig és 

ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ezt az értékelést szükség 

esetén a rendelet módosítására a jogi, 

technikai és gazdasági fejlemények 

fényében tett javaslatnak kell kísérnie. 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően öt évvel]-ig és ezt 

követően ötévente a Bizottság e rendelet 

értékeléséről jelentést készít az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ezt 

az értékelést szükség esetén a rendelet 

módosítására a jogi, technikai és gazdasági 

fejlemények fényében tett javaslatnak kell 

kísérnie. 

Or. en 

 

Módosítás  424 

Philippe Juvin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően két évvel]-ig és 

ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez 

szükség esetén kapcsolódik a rendelet 

módosítására a jogi, technikai és gazdasági 

fejlemények fényében tett javaslat. 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően négy évvel]-ig és 

ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez 

szükség esetén kapcsolódik a rendelet 

módosítására a jogi, technikai és gazdasági 

fejlemények fényében tett javaslat. 

Or. fr 

 

Módosítás  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően két évvel]-ig és 

ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ezt az értékelést szükség 

esetén a rendelet módosítására a jogi, 

technikai és gazdasági fejlemények 

fényében tett javaslatnak kell kísérnie. 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően három évvel]-ig 

és ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ezt az értékelést szükség 

esetén a rendelet módosítására a jogi, 

technikai és gazdasági fejlemények 

fényében tett javaslatnak kell kísérnie. 

Or. en 

 

Módosítás  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett első 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

törölve 

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  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell annak 

lehetőségét, hogy e rendelet hatálya 

kiterjeszthető-e további olyan ágazatokra, 

mint a pénzügyi, az elektronikus 

hírközlési vagy az egészségügyi 

szolgáltatások. 

Or. en 
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Módosítás  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell annak 

lehetőségét, hogy e rendelet hatálya 

kiterjeszthető-e további olyan ágazatokra, 

mint az audiovizuális, a pénzügyi, a 

közlekedési, az elektronikus hírközlési és 

az egészségügyi szolgáltatások. 

Or. en 

 

Módosítás  429 

Julia Reda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során a következőket kell 

értékelni: 



 

PE599.759v01-00 90/92 AM\1117512HU.docx 

HU 

 a)  a 4. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott tilalomnak az 

olyan, elektronikus úton való 

szolgáltatások vagy immateriális javak 

nyújtására való alkalmazása, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása, amelyek 

tekintetében a kereskedő az érintett 

területek vonatkozásában rendelkezik az 

ilyen tartalmak felhasználásával 

kapcsolatos jogokkal, a tilalom más 

esetekre való lehetséges kiterjesztésének 

céljával; 

 b)  e rendelet által a versenyre és a 

határokon átnyúló e-kereskedelemre, 

valamint az egységes piacon a fogyasztói 

árak alakulására gyakorolt hatás. 

Or. en 

 

Módosítás  430 

Philippe Juvin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal; e 

mélyreható felülvizsgálat során 

figyelembe kell venni a szerzői jogi 

védelem alatt álló alkotások és azok 
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terjesztési módjainak sajátos jellegét. 

Or. fr 

Módosítás  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett első 

értékelésnek elsősorban annak felmérésére 

kell irányulnia, hogy a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalmat ki kellene-e terjeszteni az olyan, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra 

is, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alatt álló művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása, 

vagy pedig a szerzői jogi védelem alatt álló 

művek vagy egyéb védett tartalmak 

immateriális formában ‒ úgymint e-

könyvek és online zene ‒ való értékesítése, 
feltéve, hogy a kereskedő az érintett 

területek vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  432 

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

Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

(2) Az (1) bekezdésben említett első 

értékelésnek elsősorban annak felmérésére 

kell irányulnia, hogy a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalmat ki kellene-e terjeszteni az olyan, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra 
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lehetőségét, 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 vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

is, amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alatt álló művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása, 

vagy pedig a szerzői jogi védelem alatt álló 

művek vagy egyéb védett tartalmak 

immateriális formában való értékesítése, 
feltéve, hogy a kereskedő az érintett 

területek vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  433 

Marco Zullo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2 a. Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat így a jelen rendelet 

alkalmazásából eredő peres eljárások 

jellemzőire és természetére is irányul azzal 

a céllal, hogy megállapítsák, szükséges-e 

az 593/2008/EK rendelet és az 

1215/2012/EU rendelet módosítása. 

Or. it 

Módosítás  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontját 

azonban 2018. július 1-jétől kell 

alkalmazni. 

törölve 

Or. en 

 


