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MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A fogyasztóvédelmi politikára 

vonatkozó elsődleges jogot az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének f) 

pontja, 12. cikke, 114. cikkének (3) 

bekezdése és 169. cikke, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. 

cikke alkotja. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) Az EUMSZ 169. cikkében rögzített 

meghatározás szerint a fogyasztók 

érdekeinek előmozdítása és a magas 

szintű fogyasztóvédelem biztosítása az 

Unió fogyasztóvédelmi szakpolitikájának 

egyedi célkitűzéseit képezi. Ennek 

megfelelően az Uniónak hozzá kell 

járulnia a fogyasztók egészségének, 

biztonságának és gazdasági érdekeinek 

védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, 

oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó 

önszerveződéshez fűződő jogaik 

előmozdításához; 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1b) Az EUMSZ igazgatási 

együttműködésről szóló 197. cikke 

elismeri az uniós jog tagállamok általi 

eredményes végrehajtásának fontosságát, 

és meghatározza azokat a kereteket, 

amelyek között az Unió és a tagállamok e 

tekintetben felléphetnek. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet58 

összehangolt szabályokat és eljárásokat 

állapít meg a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok végrehajtásáért felelős 

nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló 

együttműködésre. A 21a. cikk előírja a 

rendelet hatékonyságának és működési 

mechanizmusainak értékelését, és a 

Bizottság e cikknek megfelelően arra a 

következtetésre jutott, hogy a 

2006/2004/EK rendelet nem elégséges az 

egységes piacból, és különösen az 

egységes digitális piacból származó 

végrehajtási kihívások hatékony 

kezeléséhez. 

(1) A 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet58 

összehangolt szabályokat és eljárásokat 

állapít meg a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok végrehajtásáért felelős 

nemzeti hatóságok közötti határon átnyúló 

együttműködésre. A 2006/2004/EK 

rendelet 21a. cikke előírja a rendelet 

hatékonyságának és működési 

mechanizmusainak értékelését, és a 

Bizottság e cikknek megfelelően arra a 

következtetésre jutott, hogy a 

2006/2004/EK rendelet nem elégséges az 

egységes piacból származó végrehajtási 

kihívások hatékony kezeléséhez, különös 

tekintettel az egységes digitális piacra. A 

Bizottság jelentése kimutatja, hogy a 

digitális gazdaság és a határokon átnyúló 

uniós kiskereskedelem fejlődése által 

támasztott kihívásokra való reagálás 

érdekében szükséges a jelenlegi rendelet 

felváltása. 

_________________ _________________ 

58 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/2004/EK rendelete a 

58 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/2004/EK rendelete a 
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fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről (HL L 364., 

2004.12.9., 1. o.). 

fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről (HL L 364., 

2004.12.9., 1. o.). 

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A digitális egységes piaci stratégia, 

amelyet a Bizottság 2015. május 6-án 

fogadott el, egyik prioritásaként határozta 

meg a fogyasztói bizalom növelését a 

fogyasztóvédelmi szabályok gyorsabb, 

dinamikusabb és egységesebb végrehajtása 

révén. A Bizottság 2015. október 28-án 

elfogadott egységes piaci stratégiája 

megerősítette, hogy a fogyasztóvédelmi 

együttműködésről szóló rendeletben tovább 

kell erősíteni az uniós fogyasztóvédelmi 

szabályozást. 

(2) A digitális egységes piaci stratégia, 

amelyet a Bizottság 2015. május 6-án 

fogadott el, egyik prioritásaként határozta 

meg a fogyasztói bizalom növelését a 

fogyasztóvédelmi szabályok gyorsabb és 

egységesebb végrehajtása révén. A 

Bizottság 2015. október 28-án elfogadott 

egységes piaci stratégiája megerősítette, 

hogy a fogyasztóvédelmi 

együttműködésről szóló rendeletben tovább 

kell erősíteni az uniós fogyasztóvédelmi 

szabályozást. 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ebből eredő alacsony 

hatékonyságú végrehajtás több országot 

érintő jogsértések esetében, különösen 

digitális környezetben, lehetővé teszi a 

kereskedők számára, hogy kibújjanak a 

végrehajtás alól azáltal, hogy az Unión 

belül áthelyezik székhelyüket, ami miatt a 

hazai vagy több országban tevékenykedő, 

jogkövető kereskedők számára torzul a 

verseny, ami közvetlen kárt okoz a 

fogyasztóknak és aláássa a több országot 

érintő tranzakciókba és az egységes piacba 

vetett bizalmukat. Ezért a végrehajtásért 

felelős állami hatóságok közötti 

eredményes és hatékony végrehajtási 

(3) Az ebből eredő alacsony 

hatékonyságú végrehajtás több országot 

érintő jogsértések esetében, különösen 

digitális környezetben, lehetővé teszi a 

kereskedők számára, hogy kibújjanak a 

végrehajtás alól azáltal, hogy az Unión 

belül áthelyezik székhelyüket, ami miatt a 

hazai vagy több országban – akár online, 

akár offline – tevékenykedő, jogkövető 

kereskedők számára torzul a verseny, ami 

közvetlen és jelentős kárt okoz az egységes 

piacnak és a fogyasztóknak és aláássa a 

több országot érintő tranzakciókba és az 

egységes piacba vetett bizalmukat. Ezért a 

végrehajtásért felelős állami hatóságok 
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együttműködést megvalósító fokozottabb 

harmonizációra van szükség az Unión 

belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések 

felderítéséhez, kivizsgálásához és 

megszüntetésük elrendeléséhez. 

közötti eredményes és hatékony 

végrehajtási együttműködést megvalósító 

fokozottabb harmonizációra van szükség 

az Unión belüli jogsértések felderítéséhez, 

kivizsgálásához és megszüntetésük 

elrendeléséhez, valamint ahhoz, hogy 

hatékony és arányos választ adjanak a 

kiterjedt, európai dimenzióval bíró 

jogsértésekre, amelyek jelentős károkat 

okoznak a fogyasztóknak és az egységes 

piacnak. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A határokon átnyúló jogsértések 

megszűnése esetére a jogbiztonság 

garantálása és a végrehajtási intézkedések 

hatékonyságának biztosítása érdekében 

elévülési időt kell bevezetni. Ez 

egyértelmű időszak meghatározását 

jelenti, amelyen belül a hatáskörrel 

rendelkező hatóságoknak lehetőségük van 

arra, hogy a határokon átnyúló 

jogsértésekre vonatkozó szabályok 

végrehajtása keretében szankciókat 

szabjanak ki, és elrendeljék a fogyasztók 

kártalanítását vagy a jogsértéssel szerzett 

nyereség visszatérítését. 

 

Módosítás   8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak rendelkezniük kell az e 

rendelet tényleges végrehajtásához, az 

egymással való együttműködéshez és a 

kereskedők Unión belüli jogsértésektől és 

kiterjedt jogsértésektől való 

(6) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak rendelkezniük kell az e 

rendelet tényleges végrehajtásához, a 

hatékony és jogilag megalapozott, 

határokon átnyúló együttműködéshez és a 

kereskedők Unión belüli jogsértésektől és 
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visszatartásához szükséges minimális 

vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. E 

jogköröknek megfelelőeknek kell lenniük 

az e-kereskedelemből és a digitális 

környezetből fakadó végrehajtási kihívások 

kezeléséhez, amely környezetben különös 

aggodalomra ad okot, hogy a kereskedő 

könnyen elrejtőzhet vagy megváltoztathatja 

személyazonosságát. E jogköröknek ki kell 

terjedniük arra, hogy a hatáskörrel 

rendelkező hatóságok érvényesen 

kicserélhessék egymás között 

biztosítékaikat annak érdekében, hogy 

valamennyi tagállamban azonos szinten 

valósuljon meg az eredményes végrehajtás. 

kiterjedt jogsértésektől való 

visszatartásához szükséges minimális 

vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. E 

jogköröknek kiegyensúlyozottaknak, 

megfelelőeknek és elégségeseknek kell 

lenniük az e-kereskedelemből és a digitális 

környezetből fakadó végrehajtási kihívások 

kezeléséhez, amely környezetben különös 

aggodalomra ad okot, hogy a kereskedő 

könnyen elrejtőzhet vagy megváltoztathatja 

személyazonosságát. E jogköröknek ki kell 

terjedniük arra, hogy a hatáskörrel 

rendelkező hatóságok érvényesen 

kicserélhessék egymás között 

információikat és biztosítékaikat annak 

érdekében, hogy valamennyi tagállamban 

azonos szinten valósuljon meg az 

eredményes végrehajtás. 

 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok dönthetnek arról, 

hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok 

önállóan vagy az illetékes bíróságokhoz 

fordulva gyakorolják e jogosultságokat. 

Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, 

hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az 

illetékes bíróságokhoz fordulva 

gyakorolják hatásköreiket, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell e jogosultságok 

eredményes és időszerű végrehajthatóságát 

valamint azt, hogy a jogosultságok 

gyakorlásának költsége arányos legyen és 

ne akadályozza e rendelet alkalmazását. 

(7) E rendelet nem érinti a tagállamok 

azon szabadságát, hogy szabadon 

megválasszák az általuk megfelelőnek ítélt 

végrehajtási rendszert. A tagállamok 

dönthetnek arról, hogy a hatáskörrel 

rendelkező hatóságok önállóan vagy az 

illetékes bíróságokhoz fordulva 

gyakorolják e jogosultságokat. 

Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, 

hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az 

illetékes bíróságokhoz fordulva 

gyakorolják hatásköreiket, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell e jogosultságok 

eredményes és időszerű végrehajthatóságát 

valamint azt, hogy a jogosultságok 

gyakorlásának költsége arányos legyen és 

ne akadályozza e rendelet alkalmazását. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 
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9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük 

hivatalból történő vizsgálatindításra abban 

az esetben, ha nem fogyasztói panasz útján 

szereznek tudomást Unión belüli 

jogsértésekről vagy kiterjedt 

jogsértésekről. Erre különösen a kiterjedt 

jogsértések elleni fellépések során a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti 

eredményes együttműködés biztosításához 

van szükség. 

(9) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak jogosultaknak kell lenniük 

hivatalból történő vizsgálatindításra abban 

az esetben, ha nem fogyasztói panasz útján 

szereznek tudomást Unión belüli 

jogsértésekről vagy kiterjedt 

jogsértésekről. Erre különösen a kiterjedt 

jogsértések elleni fellépések során a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti 

eredményes együttműködés biztosításához, 

valamint a 44/2001/EK tanácsi rendelet1a 

végrehajtásakor a nemzeti joghatóságok 

támogatásához van szükség. 

 _________________ 

 1aA Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. 

december 22.) a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról, valamint a 

határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról (HL L 12., 2001.1.16., 1. 

o.). 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

számára hozzáférést kell biztosítani 

minden, az Unión belüli jogsértés vagy 

kiterjedt jogsértés bekövetkeztének 

megállapításához és különösen a felelős 

kereskedő azonosításához szükséges 

bizonyítékhoz, adathoz és információhoz 

függetlenül attól, hogy ezek kinek a 

birtokában vannak, valamint hol és milyen 

formában lelhetőek fel. A hatáskörrel 

rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani 

arra, hogy közvetlenül előírják a digitális 

értékláncban elhelyezkedő harmadik felek 

számára valamennyi szükséges bizonyíték, 

adat és információ benyújtását. 

(10) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

számára hozzáférést kell biztosítani 

minden, az Unión belüli jogsértés vagy 

kiterjedt jogsértés bekövetkeztének 

megállapításához és különösen a felelős 

kereskedő azonosításához szükséges 

bizonyítékhoz, adathoz és információhoz 

függetlenül attól, hogy ezek kinek a 

birtokában vannak, valamint hol és milyen 

formában lelhetőek fel. A hatáskörrel 

rendelkező hatóságokat fel kell jogosítani 

arra, hogy közvetlenül előírják a digitális 

értékláncban elhelyezkedő harmadik felek 

– köztük a nem uniós országokban 

találhatók – számára valamennyi 
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szükséges bizonyíték, adat és információ 

benyújtását; a digitális környezetben 

különös figyelmet kell fordítani az olyan 

kereskedőkre és szolgáltatásokra, 

akik/amelyek a 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1a, a 

2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv1b és a (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1c kiterjedt 

megsértését okozzák, ami indokolttá 

tehetné a 21. cikk szerinti közös fellépést. 

 _________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 

elektronikus hírközlési ágazatban a 

személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről 

(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 

irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.). 

 1cAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 

119., 2016.5.4., 1. o.). 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 

hogy elvégezzék a szükséges helyszíni 

ellenőrzéseket, és hatáskört kell kapniuk 
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arra, hogy belépjenek bármely épületbe, 

földterületre vagy szállítási eszközbe, 

amelyet a kereskedő használ kereskedelmi 

tevékenysége, üzleti tevékenysége, 

mestersége vagy szakmája céljából. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak különösen a digitális 

környezetben képesnek kell lenniük a 

jogsértések gyors és eredményes 

felszámolására, különösen ha az árukat 

vagy szolgáltatásokat kínáló kereskedő 

eltitkolja személyazonosságát, vagy a 

végrehajtás elkerülése érdekében áttelepül 

az Unión belül vagy valamely harmadik 

országba. A fogyasztókat érő súlyos és 

helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén 

a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 

jogosultaknak kell lenniük ideiglenes 

intézkedések elfogadására az ilyen kár 

megelőzése vagy csökkentése érdekében, 

ideértve a weboldal, domain vagy hasonló 

digitális oldal, szolgáltatás vagy számla 

felfüggesztését. A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak hatáskörrel kell 

rendelkezniük továbbá arra, hogy 

honlapot, domaint vagy hasonló digitális 

oldalt, szolgáltatást vagy számlát 

megszüntessenek, vagy harmadik fél 

szolgáltatót erre kötelezzenek. 

(12) A hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak különösen a digitális 

környezetben képesnek kell lenniük arra, 

hogy hatékony és átlátható intézkedéseket 

tegyenek a jogsértések gyors és 

eredményes felszámolására, különösen, ha 

az árukat vagy szolgáltatásokat kínáló 

kereskedő eltitkolja személyazonosságát, 

vagy a végrehajtás elkerülése érdekében 

áttelepül az Unión belül vagy valamely 

harmadik országba. A fogyasztókat érő 

súlyos és helyrehozhatatlan kár 

kockázatának esetén a hatáskörrel 

rendelkező hatóságoknak jogosultaknak 

kell lenniük ideiglenes intézkedések 

elfogadására az ilyen kár megelőzése vagy 

csökkentése érdekében, ideértve a 

tárhelyszolgáltató felszólítását arra, hogy 

távolítsa el a tartalmat, függessze fel a 

honlapot, szolgáltatást vagy számlát, 

illetve a domainszolgáltató vagy -

nyilvántartó felszólítását egy teljesen 

minősített domainnév meghatározott időre 

történő felfüggesztésére. A hatáskörrel 

rendelkező hatóságoknak hatáskörrel kell 

rendelkezniük továbbá arra, hogy felkérjék 

a tárhelyszolgáltatót a tartalom 

eltávolítására, illetve a honlap, 

szolgáltatás vagy számla, vagy ezek egy 

részének eltávolítására, illetve a 

domainszolgáltatókat és -nyilvántartókat 

egy teljesen minősített tartománynév 

törlésére. A tartalom eltávolítására 

irányuló intézkedések azonban károsak 

lehetnek a véleménynyilvánítás és a 
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tájékoztatás szabadságára, és emellett még 

hatástalanok is lehetnek, mivel a gyorsan 

változó digitális környezetben a tartalom 

éppoly gyorsan újra megjelenik, mint 

ahogyan eltávolították. Ezért az illegális 

tartalmak online terjesztésének vagy a 

nyilvánosság részére egyéb módon történő 

eljuttatásának korlátozására tett 

intézkedéseknek mindig meg kell felelniük 

az Európai Unió Alapjogi Chartájának, a 

szükséges és arányos intézkedésekre kell 

korlátozódniuk, és csak előzetes bírósági 

engedéllyel lehet végrehajtani azokat. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) E rendelet célja, hogy hatékony 

módon véget vessen a jogsértéseknek, 

megelőzze a fogyasztóknak okozott kárt, 

illetve azokért kártérítést biztosítson. Ezért 

valamennyi végrehajtási intézkedésnek a 

jogsértés forrásának kezelésére, nem 

pedig a megjelenésre kell irányulnia, és a 

domainneveket célzó intézkedéseknek 

csak végső eszközöknek kellene lenniük 

abban az esetben, ha a tartalom 

eltávolítása sikertelen volt. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Javítani kell a kölcsönös jogsegély 

mechanizmus eredményességét és 

hatékonyságát. Időszerűen kell a kért 

információkat nyújtani és a szükséges 

végrehajtási intézkedéseket elfogadni. A 

Bizottságnak ezért határidőket kell 

megállapítani a hatáskörrel rendelkező 

(15) Javítani kell a kölcsönös jogsegély 

mechanizmus eredményességét és 

hatékonyságát. Időszerűen és átlátható 

módon, egyértelmű határidőkön belül kell 

a kért információkat nyújtani és a 

szükséges végrehajtási intézkedéseket 

elfogadni. A Bizottságnak ezért egyértelmű 
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hatóságok számára az információ iránti és 

végrehajtási megkeresések teljesítésére, és 

végrehajtási aktusok útján tisztáznia kell az 

ilyen megkeresések eljárási és egyéb 

részleteit. 

és kötelező határidőket kell megállapítani a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok számára 

az információ iránti és végrehajtási 

megkeresések teljesítésére, és végrehajtási 

aktusok útján tisztáznia kell az ilyen 

megkeresések eljárási és egyéb részleteit. 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A végrehajtási koordináció egy 

további formája az e-kereskedelmi oldalak 

összehangolt szűrése (átfogó vizsgálat), 

ami hatékony eszköznek bizonyult a 

jogsértések megakadályozásához, ezért a 

jövőben fenn kell tartani és meg kell 

erősíteni. 

(18) A végrehajtási koordináció egy 

további formája az e-kereskedelmi oldalak 

összehangolt szűrése (átfogó vizsgálat), 

ami hatékony eszköznek bizonyult a 

jogsértések megakadályozásához, ezért a 

jövőben fenn kell tartani és meg kell 

erősíteni, ideértve azt is, hogy hatókörét 

kiterjesztik az offline ágazatokra is. 

 

Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az uniós dimenzióval rendelkező 

kiterjedt jogsértések jelentős kárt 

okozhatnak az unióbeli fogyasztók 

többségének . Ezért külön uniós szintű 

koordinációs eljárást igényelnek, amelynek 

során kötelező jelleggel a Bizottság a 

koordinátor . A Bizottság feladata kell, 

hogy legyen arról meggyőződni, hogy 

fennállnak-e az eljárás megindításának 

feltételei annak érdekében, hogy 

időszerűen, egységesen és eredményesen 

indítsák meg az eljárást, és a feltételek 

ellenőrzése azonos módon történjen. A 

közös fellépés során gyűjtött 

bizonyítékokat és információkat szükség 

esetén zökkenőmentesen fel kell használni 

a nemzeti eljárásokban. 

(19) Azon uniós dimenzióval rendelkező 

kiterjedt jogsértések esetére, amelyek a 

tagállamok többségében jelentősen 

sérthetik a fogyasztók kollektív érdekeit, a 

Bizottságnak uniós szintű koordinációs 

eljárást kellene bevezetnie és irányítania. 

Az eljárás koherenciájának biztosítása 

érdekében a Bizottság feladata kell, hogy 

legyen arról meggyőződni, hogy 

fennállnak-e az eljárás megindításának 

feltételei. Az összehangolt fellépés során 

gyűjtött bizonyítékokat és információkat 

szükség esetén zökkenőmentesen fel kell 

használni a nemzeti eljárásokban. 
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Módosítás   18 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A kiterjedt jogsértések és az uniós 

dimenzióval rendelkező kiterjedt 

jogsértések kapcsán tiszteletben kell tartani 

az érintett kereskedők védelemhez való 

jogait. Ehhez különösen biztosítani kell a 

kereskedő meghallgatáshoz való jogát és az 

általa választott nyelv használatának jogát 

az eljárások során. 

(20) A kiterjedt jogsértések és az uniós 

dimenzióval rendelkező kiterjedt 

jogsértések kapcsán tiszteletben kell tartani 

az igazságszolgáltatáshoz való jogot és az 

érintett kereskedők védelemhez való jogait. 

Ehhez egyebek mellett különösen 

biztosítani kell a kereskedő 

meghallgatáshoz való jogát és az általa 

választott nyelv használatának jogát az 

eljárások során. 

 

Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Ahhoz, hogy elemzést biztosítson a 

fogyasztóvédelemre vonatkozó 

jogszabályok alkalmazása terén 

bekövetkező fejleményekről, és hogy 

javítsa az együttműködési hálózatot, a 

Bizottságnak rendszeresen, nyilvános 

jelentéseket kellene tennie a 

fogyasztóvédelemre vonatkozó 

jogszabályok alkalmazásának területére 

vonatkozó fejleményekről és statisztikai 

adatokról, amelyeket a jelen rendelet által 

biztosított együttműködés keretében 

gyűjtöttek be. 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(25) A fogyasztói panaszokkal 

kapcsolatos adatok segíthetik a nemzeti és 

uniós szintű döntéshozókat a fogyasztói 

piacok működésének elemzésében és a 

jogsértések felderítésében. Az ilyen adatok 

cseréjének uniós szinten történő 

megkönnyítése céljából a Bizottság 

elfogadott egy ajánlást a fogyasztói 

panaszok és kérdések osztályozására és 

jelentésére szolgáló harmonizált módszer 

alkalmazásáról59. A végrehajtási 

együttműködés teljeskörű támogatása és az 

Unión belüli jogsértések és a kiterjedt 

jogsértések felderítésének megkönnyítése 

érdekében végre kell hajtani ezt az 

ajánlást. 

(25) A fogyasztói panaszokkal 

kapcsolatos adatok segíthetik a nemzeti és 

uniós szintű döntéshozókat a fogyasztói 

piacok működésének elemzésében és a 

jogsértések vagy a jogsértések 

kockázatának felderítésében. Az ilyen 

adatok cseréjének uniós szinten történő 

megkönnyítése céljából a Bizottság 

elfogadott egy ajánlást a fogyasztói 

panaszok és kérdések osztályozására és 

jelentésére szolgáló harmonizált módszer 

alkalmazásáról59. A határokon átnyúló 

végrehajtási együttműködés teljes körű 

támogatása és ösztönzése és az Unión 

belüli jogsértések és a kiterjedt jogsértések 

felderítésének megkönnyítése érdekében a 

tagállamoknak végre kell hajtaniuk ezt az 

ajánlást. 62 A Bizottság ajánlása a 

fogyasztói panaszok és kérdések 

osztályozására és bejelentésére szolgáló 

harmonizált módszer alkalmazásáról 

(2010/304/EU, HL L 136., 2010.6.2., 1. 

o.). 

_________________ _________________ 

59 Bizottság ajánlása a fogyasztói panaszok 

és kérdések osztályozására és bejelentésére 

szolgáló harmonizált módszer 

alkalmazásáról (2010/304/EU, HL L 136., 

2010.6.2., 1-31. o.). 

59 Bizottság ajánlása a fogyasztói panaszok 

és kérdések osztályozására és bejelentésére 

szolgáló harmonizált módszer 

alkalmazásáról (2010/304/EU, HL L 136., 

2010.6.2., 1-31. o.). 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) A kis értékű követelések esetén 

alkalmazható európai eljárást a tagállami 

jogszabályok szerinti eljárások 

alternatívájaként kell előmozdítani. A kis 

értékű követelések esetén alkalmazható 

európai eljárásban hozott ítéletet az összes 

többi tagállamban elismerik, és 

végrehajthatóvá nyilvánítása nélkül is 

végrehajthatónak tekintendő. Ez az 

eljárás olcsó és egyszerű módot biztosít 
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polgári és kereskedelmi ügyekben a 

határokon átnyúló követelés 

ügyintézésére. 

 

Módosítás   22 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és figyelemmel van 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elvekre67. Ennek 

megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogok 

és elvek tiszteletben tartásával kell 

értelmezni és alkalmazni. Az e rendeletben 

meghatározott minimális jogkörök 

gyakorlása során a hatáskörrel rendelkező 

hatóságoknak meg kell találniuk a 

megfelelő egyensúlyt az olyan alapvető 

jogok által védett érdekek között, mint a 

fogyasztóvédelem magas szintje, a 

vállalkozás szabadsága és az 

információszabadság. 

(35) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és figyelemmel van 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elvekre67. Ennek 

megfelelően ezt a rendeletet a fenti jogok 

és elvek tiszteletben tartásával kell 

értelmezni és alkalmazni. Az e rendeletben 

meghatározott jogkörök gyakorlása során a 

hatáskörrel rendelkező hatóságoknak 

tiszteletben kell tartaniuk az arányosság 

elvét, valamint meg kell találniuk a 

megfelelő egyensúlyt az olyan alapvető 

jogok által védett érdekek között, mint a 

fogyasztóvédelem magas szintje, a 

vállalkozás szabadsága, a 

véleménynyilvánítás szabadsága és az 

információszabadság. 70 HL C 364., 

2000.12.18., 1. o. 

_________________ _________________ 

67 HL C 364., 2000.12.18., 1. o. 67 HL C 364., 2000.12.18., 1. o. 

 

Módosítás   23 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35a) E rendeletet a személyes adatok 

feldolgozása tekintetében a személyek 

védelmére vonatkozó uniós szabályokat 

teljes mértékben betartva kell végrehajtani 

és alkalmazni. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) E rendelet nem érinti a tagállami 

jog szerinti magánjogi jogérvényesítés és a 

kártérítési kereset benyújtásának 

lehetőségét. 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 8 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában elismert elveket. 

 

Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) „a fogyasztók közös érdekeinek 

sérelme”: Unión belüli jogsértések vagy 

kiterjedt jogsértések által érintett több 

fogyasztó érdekeit sértő tényleges vagy 

potenciális kár, amely különösen akkor 

vélelmezendő, ha a jogsértés potenciálisan 

vagy ténylegesen sértette, sérti vagy 

sértheti jelentős számú, hasonló helyzetben 

levő fogyasztó érdekeit. 

i) „a fogyasztók közös érdekeinek 

sérelme”: Unión belüli jogsértések vagy 

kiterjedt jogsértések által érintett észszerű 

számú fogyasztó érdekeit sértő tényleges 

vagy potenciális kár, amely különösen 

akkor vélelmezendő, ha a jogsértés 

potenciálisan vagy ténylegesen sértette, 

sérti vagy sértheti észszerű számú, hasonló 

helyzetben levő fogyasztó érdekeit. 

 

Módosítás   27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

kivizsgálhatják a 2. cikk szerinti 

jogsértéseket és eltilthatják a kereskedőket 

a jövőbeni hasonló jogsértésektől. A 

hatáskörrel rendelkező hatóságok a 

jogsértések beszüntetését követő öt éven 

belül szabhatnak ki azokért büntetést. 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

kivizsgálhatják a 2. cikk szerinti 

jogsértéseket és eltilthatják a kereskedőket 

a jövőbeni hasonló jogsértésektől. A 

hatáskörrel rendelkező hatóságok a 

jogsértések beszüntetését követő öt éves 

időszakon belül gyakorolhatják a 8. cikk 

(2) bekezdésének m), n) és o) pontjában 

említett hatásköröket. 

 

Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A büntetések kiszabásának 

elévülési ideje a jogsértés befejezésének 

napján kezdődik. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

hatáskörök gyakorlásának elévülési ideje 

a jogsértés befejezésének napján kezdődik. 

 

Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 

által a jogsértéshez kapcsolódó vizsgálati 

vagy végrehajtási eljárások céljából végzett 

bármely cselekmény a jogerős határozat 

kiszabásáig felfüggeszti a büntetések 

kiszabásának elévülési idejét. A 

büntetések kiszabásának elévülési ideje 

mindaddig felfüggesztődik, amíg bírósági 

eljárás van folyamatban a hatáskörrel 

rendelkező hatóság határozata, végzése 

vagy más cselekménye tárgyában. 

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 

által a jogsértéshez kapcsolódó vizsgálati 

vagy végrehajtási eljárások céljából végzett 

bármely cselekmény a jogerős határozat 

kiszabásáig felfüggeszti az (1) 

bekezdésben említett hatáskörök 

gyakorlásának elévülési idejét. Az (1) 

bekezdésben említett hatáskörök 

gyakorlásának elévülési ideje mindaddig 

felfüggesztődik, amíg bírósági eljárás van 

folyamatban a hatáskörrel rendelkező 

hatóság határozata, végzése vagy más 

cselekménye tárgyában. 

 

Módosítás   30 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok és 

az összekötő hivatalok rendelkezzenek az e 

rendelet alkalmazásához és a 8. cikk 

szerinti jogköreik eredményes 

használatához szükséges megfelelő 

forrásokkal ideérte az elégséges 

költségvetési és egyéb forrásokat, 

szakértelmet, eljárásokat és egyéb 

feltételeket. 

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok és 

az összekötő hivatalok rendelkezzenek az e 

rendelet alkalmazásához és a 8. cikk 

szerinti jogköreik eredményes 

használatához szükséges és elégséges 

forrásokkal ideérte az elégséges 

költségvetési és egyéb forrásokat, 

szakértelmet, eljárásokat és egyéb 

feltételeket. 

 

Módosítás   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

rendelkeznek az e rendelet alkalmazásához 

szükséges vizsgálati és végrehajtási 

jogkörökkel, amelyeket e rendelettel és a 

nemzeti joggal összhangban gyakorolnak. 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

rendelkeznek az e rendelet alkalmazásához 

szükséges vizsgálati és végrehajtási 

jogkörökkel és erőforrásokkal, amelyeket 

e rendelettel és a nemzeti joggal 

összhangban gyakorolnak. 

 

Módosítás   32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Minden hatáskörrel rendelkező 

hatóság rendelkezik legalább az alábbi 

jogkörökkel, és azokat a 9. cikkben 

megállapított feltételek mellett gyakorolja: 

(2) Minden hatáskörrel rendelkező 

hatóság rendelkezik legalább az alábbi 

jogkörökkel, és azokat a 9. cikkben 

megállapított feltételek mellett gyakorolja 

az ebben a rendeletben részére kijelölt 

feladatok ellátása érdekében: 

 

Módosítás   33 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a pénzügyi mozgások és az 

adatforgalom azonosítása és nyomon 

követése, vagy az ezekben érintett 

személyek személyazonossága, 

bankszámla-információ vagy honlapok 

tulajdonjoga felőli megbizonyosodás 

céljából bármely természetes vagy jogi 

személytől – ideértve a bankokat, 

internetszolgáltókat, domainszolgáltatókat 

és -nyilvántartókat és tárhelyszolgáltatókat 

– bármely releváns információ, adat vagy 

dokumentum igénylése tekintet nélkül 

annak formájára vagy formátumára, 

tárolóeszközére vagy -helyére. 

b) az adatvédelemre vonatkozó uniós 

szabályoknak megfelelően, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

rögzített alapvető jogok, közöttük a 

magánélethez való jog és a személyes 

adatok védelméhez való jog maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett többek között a 
pénzügyi mozgások és az adatforgalom 

azonosítása és nyomon követése, vagy az 

ezekben érintett személyek 

személyazonossága, bankszámla-

információ vagy honlapok tulajdonjoga 

felőli megbizonyosodás céljából bármely 

természetes vagy jogi személytől – ideértve 

a bankokat, internetszolgáltatókat, kifizető 

szolgáltatókat, domainszolgáltatókat és -

nyilvántartókat és tárhelyszolgáltatókat – 

bármely releváns információ, adat vagy 

dokumentum igénylése tekintet nélkül 

annak formájára vagy formátumára, 

tárolóeszközére vagy -helyére, feltéve, 

hogy az adott információ, adat vagy 

dokumentum a vizsgálat szempontjából 

releváns; 

 

Módosítás   34 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a pénzügyi mozgások és az 

adatforgalom azonosítása és nyomon 

követése, vagy az ezekben érintett 

személyek személyazonossága, 

bankszámla-információ vagy honlapok 

tulajdonjoga felőli megbizonyosodás 

céljából a hatáskörrel rendelkező hatóság 

szerinti tagállamban bármely hatóságtól, 

közszférába tartozó testülettől vagy 

ügynökségtől bármely releváns információ, 

adat vagy dokumentum igénylése tekintet 

c) a pénzügyi mozgások és az 

adatforgalom azonosítása és nyomon 

követése, vagy az ezekben érintett 

személyek személyazonossága, 

bankszámla-információ vagy honlapok 

tulajdonjoga felőli megbizonyosodás 

céljából a hatáskörrel rendelkező hatóság 

szerinti tagállamban bármely hatóságtól, 

közszférába tartozó testülettől vagy 

ügynökségtől bármely releváns információ, 

adat vagy dokumentum igénylése tekintet 
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nélkül annak formájára vagy formátumára, 

tárolóeszközére vagy -helyére. 

nélkül annak formájára vagy formátumára, 

tárolóeszközére vagy -helyére, feltéve, 

hogy az adott információ, adat vagy 

dokumentum a vizsgálat szempontjából 

releváns. 

 

Módosítás   35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a fogyasztókat érő súlyos és 

helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén 

ideiglenes intézkedések elfogadása a kár 

megelőzése érdekében, különösen honlap, 

domain vagy hasonló digitális oldal, 

szolgáltatás vagy számla felfüggesztését; 

g) a fogyasztókat érő súlyos és 

helyrehozhatatlan kár kockázatának esetén 

ideiglenes intézkedések elfogadása a kár 

megelőzése érdekében, különösen a 

tárhelyszolgáltatók felkérése arra, hogy 

honlapot, szolgáltatást vagy számlát 

felfüggesszenek, vagy a 

domainszolgáltatók és -nyilvántartók 

felkérése arra, hogy egy teljesen 

minősített domainnevet meghatározott 

időre felfüggesszenek, amennyiben a 

tartalmak online terjesztésének vagy a 

nyilvánosság részére egyéb módon történő 

eljuttatásának korlátozására tett bármely 

intézkedés összhangban van az Európai 

Unió Alapjogi Chartájával, valamint a 

szükséges és arányos intézkedésekre 

korlátozódik; 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – l pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) honlap, domain vagy hasonló 

digitális oldal, szolgáltatás vagy számla 

vagy ezek részének lezárása, ideértve 

harmadik fél vagy más hatóság 

megkeresését ilyen intézkedések 

foganatosítása céljából; 

l) amennyiben a kereskedő nem 

reagál észszerű időn belül hatékonyan 

valamely illetékes hatóságnak a jogsértés 

megszüntetésére irányuló írásbeli 

kérelmére, a tárhelyszolgáltató számára a 

honlap, szolgáltatás vagy számla, illetve 

ezek egy része lezárásának elrendelése, 

illetve a domainszolgáltatók és -
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nyilvántartók számára egy teljesen 

minősített domainnév törlésének és annak 

lehetővé tételének elrendelése, hogy az 

érintett illetékes hatóság azt 

nyilvántartásba vegye; honlap, domain 

vagy hasonló digitális oldal, szolgáltatás 

vagy számla vagy ezek részének lezárása, 

amennyiben a tartalmak online 

terjesztésének vagy a nyilvánosság részére 

egyéb módon történő eljuttatásának 

korlátozására tett bármely intézkedés 

összhangban van az Európai Unió 

Alapjogi Chartájával, a szükséges és 

arányos intézkedésekre korlátozódik, és 

végrehajtása előzetes bírósági engedély 

alapján történik; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

a 8. cikkben említett jogköreiket e 

rendelettel és a nemzeti joggal 

összhangban: 

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 

a 8. cikkben említett jogköreiket e 

rendelettel és a nemzeti joggal, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 

megfelelően: 

 

Módosítás   38 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogadhat el, amelyekben megállapítja a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok 8. cikk 

szerinti minimális jogköreinek 

végrehajtására és gyakorlására vonatkozó 

feltételeket. Ezeket a végrehajtási 

aktusokat a 48. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

törölve 
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Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 A személyes adatok védelme 

 E rendelet alkalmazásakor 

maradéktalanul meg kell felelni a 

95/46/EK irányelvben1a, valamint az (EU) 

2016/679 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben1b a személyes adatok 

védelmére vonatkozóan előírt 

rendelkezéseknek. 

 ___________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 

a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 

119., 2016.5.4., 1. o.). 

 

Módosítás   40 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megkeresett hatóság a megkereső 

hatóság kérelmére rendelkezésre bocsát 

minden olyan lényeges információt, 

amelyre szükség van ahhoz, hogy 

(1) A megkeresett hatóság késedelem 

nélkül, de minden esetben legfeljebb14 

napon belül a megkereső hatóság 

kérelmére rendelkezésre bocsát minden 
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megállapítsák, történt-e Unión belüli 

jogsértés, és hogy megszüntessék az 

említett jogsértést. A megkeresett hatóság 

haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a 

megkereséséről és saját válaszáról. 

olyan lényeges információt, amelyre 

szükség van ahhoz, hogy megállapítsák, 

történt-e Unión belüli jogsértés, és hogy 

megszüntessék az említett jogsértést. A 

megkeresett hatóság haladéktalanul 

tájékoztatja a Bizottságot a megkereséséről 

és saját válaszáról. 

 

Módosítás   41 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megkeresett hatóság a megkereső 

hatóság kérelmére megtesz minden 

szükséges végrehajtási intézkedést az 

Unión belüli jogsértés megszüntetése vagy 

megtiltása érdekében, ideértve büntetések 

kiszabását vagy a jogsértés által nekik 

okozott károkért a fogyasztóknak 

nyújtandó kártérítés elrendelését vagy 

megkönnyítését. 

(1) A megkeresett hatóság 

indokolatlan késedelem nélkül a 

megkereső hatóság kérelmére megtesz 

minden szükséges végrehajtási intézkedést 

az Unión belüli jogsértés megszüntetése 

vagy megtiltása érdekében, ideértve 

büntetések kiszabását vagy a jogsértés által 

nekik okozott károkért a fogyasztóknak 

nyújtandó kártérítés elrendelését vagy 

megkönnyítését. 

 

Módosítás   42 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megkereső hatóság gondoskodik 

arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti 

megkeresések elegendő információt – 

ideértve bármely szükséges, kizárólag a 

megkereső hatóság tagállamának területén 

megszerezhető bizonyítékot – 

tartalmazzanak ahhoz, hogy a megkeresett 

hatóság a megkeresést teljesíthesse. 

(1) A megkereső hatóság gondoskodik 

arról, hogy a kölcsönös jogsegély iránti 

megkeresések minden releváns 

információt – ideértve bármely szükséges, 

kizárólag a megkereső hatóság 

tagállamának területén megszerezhető 

bizonyítékot – tartalmazzanak ahhoz, hogy 

a megkeresett hatóság a megkeresést 

teljesíthesse. 

 

Módosítás   43 

Rendeletre irányuló javaslat 
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15 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) úgy véli, hogy a megkereső hatóság 

nem szolgáltatott a 12. cikk (1) 

bekezdésével összhangban elegendő 

információt. 

c) úgy véli, hogy a megkereső hatóság 

nem szolgáltatott a 12. cikk (1) 

bekezdésével összhangban minden 

releváns információt. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben szükséges, és a 

szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk 

szerinti szabályainak sérelme nélkül, az 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok 

úgy határozhatnak, hogy saját honlapjaikon 

vagy a Bizottság honlapján közzéteszik a 

közös álláspontot vagy annak részeit, és 

kikérik más érintett felek véleményét. 

(4) Amennyiben szükséges, és a 

szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk 

szerinti szabályainak sérelme nélkül, az 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok 

úgy határozhatnak, hogy saját honlapjaikon 

vagy a Bizottság honlapján közzéteszik a 

közös álláspontot vagy annak részeit, és 

kikérik más érintett felek, közöttük 

fogyasztóvédelmi egyesületek és 

kereskedelmi szervezetek véleményét. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a kereskedő 

kötelezettségvállalásokat javasol, az 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok 

szükség esetén saját honlapjaikon vagy 

adott esetben a Bizottság honlapján 

közzétehetik a javasolt 

kötelezettségvállalásokat más érintett felek 

álláspontjának megismerése és annak 

ellenőrzése érdekében, hogy a 

kötelezettségvállalások elégségesek-e a 

jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók 

kárainak megtérítéséhez. 

(2) Amennyiben a kereskedő 

kötelezettségvállalásokat javasol, az 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok 

szükség esetén saját honlapjaikon vagy 

adott esetben a Bizottság honlapján 

közzétehetik a javasolt 

kötelezettségvállalásokat más érintett felek 

álláspontjának megismerése és annak 

ellenőrzése érdekében, hogy a 

kötelezettségvállalások elégségesek-e a 

jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók 

kárainak megtérítéséhez. A hatáskörrel 

rendelkező hatóságok konzultációt 
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folytathatnak fogyasztóvédelmi 

egyesületekkel és kereskedelmi 

szervezetekkel is. 

 

Módosítás   46 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az érintett, hatáskörrel rendelkező 

hatóságok kijelölhetnek egy hatáskörrel 

rendelkező hatóságot, hogy az a többiek 

nevében végrehajtási intézkedéseket 

foganatosítson a kiterjedt jogsértés 

megszüntetésére vagy megtiltására, a 

fogyasztók kártérítésének biztosítására 

vagy büntetések kiszabására. A 

végrehajtási intézkedések foganatosítására 

kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság 

kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező 

hatóságok figyelembe veszik, hogy hol van 

a kereskedő székhelye. Miután a többi 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság a 

végrehajtási intézkedések meghozatala 

céljából kijelölt egy hatáskörrel rendelkező 

hatóságot, e hatóság jogosult lesz az előbbi 

hatóságok tagállamainak fogyasztói 

érdekében eljárni, mintha azok a saját 

fogyasztói lennének. 

(3) Az érintett, hatáskörrel rendelkező 

hatóságok kijelölhetnek egy hatáskörrel 

rendelkező hatóságot, hogy az a többiek 

nevében végrehajtási intézkedéseket 

foganatosítson a kiterjedt jogsértés 

megszüntetésére vagy megtiltására, a 

fogyasztók kártérítésének biztosítására 

vagy büntetések kiszabására. A 

végrehajtási intézkedések foganatosítására 

kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság 

kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező 

hatóságok figyelembe veszik, hogy hol 

került sor az adott jogsértésre. Miután a 

többi érintett, hatáskörrel rendelkező 

hatóság a végrehajtási intézkedések 

meghozatala céljából kijelölt egy 

hatáskörrel rendelkező hatóságot, e hatóság 

jogosult lesz az előbbi hatóságok 

tagállamainak fogyasztói érdekében eljárni, 

mintha azok a saját fogyasztói lennének. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóság 

úgy határozhat, hogy a kiterjedt jogsértés 

által érintett összes tagállamban vagy 

bizonyos tagállamokban egyszerre tesz 

végrehajtási intézkedéseket. Ebben az 

esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy ezek a 

végrehajtási intézkedések minden érintett 

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóság 

úgy határozhat, hogy a kiterjedt jogsértés 

által érintett összes tagállamban vagy 

bizonyos tagállamokban egyszerre tesz 

megfelelő és hatékony végrehajtási 

intézkedéseket. Ebben az esetben a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy ezek a 
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tagállamban egyszerre induljanak meg. végrehajtási intézkedések minden érintett 

tagállamban egyszerre induljanak meg. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös intézkedések lezárása A közös intézkedések befejezése 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19a. cikk 

 Nyomon követési tájékoztatás 

 Ha jogsértésre kerül sor és további 

intézkedéseket kell tenni, akkor az 

összehangoló hatóság erről 

haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot 

és az érintett tagállamok hatáskörrel 

rendelkező hatóságait. Ebben az esetben 

az összehangoló intézkedésre sor kerülhet 

anélkül is, hogy azt megelőzően e 

tekintetben új eljárást indítanának. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Olyan kiterjedt jogsértés alapos 

gyanúja esetén, amely legalább a 

tagállamok háromnegyedében – amelyek 

az Unió népességének legalább 

háromnegyedét teszik ki – kárt okozott, 

okoz vagy várhatóan kárt fog okozni a 

fogyasztóknak („Uniós dimenzióval 

(1) Olyan kiterjedt jogsértés alapos 

gyanúja esetén, amely legalább a 

tagállamok többségében – amelyek az 

Unió népességének legalább egyharmadát 

teszik ki – kárt okozott, okoz vagy 

várhatóan kárt fog okozni a fogyasztóknak 

(„Uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt 
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rendelkező kiterjedt jogsértés”), a 

Bizottság közös fellépést indít. E célból a 

Bizottság igényelheti a szükséges 

információkat vagy dokumentumokat a 

hatáskörrel rendelkező hatóságoktól. 

jogsértés”), a Bizottság közös fellépést 

indít annak érdekében, hogy támogassa a 

tagállamok hatáskörrel rendelkező 

hatóságait és együttműködjön velük azzal 

a céllal, hogy megvédje a fogyasztók 

érdekeit az Unióban – amennyiben a 

tervezett intézkedés céljait a tagállamok 

maguk nem tudják kielégítően 

megvalósítani –, valamint biztosítsa a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok megfelelő 

végrehajtását az Unióban. E célból a 

Bizottság igényelheti a szükséges 

információkat vagy dokumentumokat a 

hatáskörrel rendelkező hatóságoktól. 

 

Módosítás   51 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 

az alábbi okokból elutasíthatja a közös 

fellépésben való részvételt: 

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság 

elutasíthatja a közös fellépésben való 

részvételt, ha ugyanazon jogsértéssel 

kapcsolatban ugyanazon kereskedő ellen 

már jogerős ítéletet hoztak vagy jogerős 

közigazgatási határozatot fogadtak el a 

szóban forgó tagállamban. Ha az illetékes 

hatóság úgy dönt, hogy elutasítja a közös 

fellépésben való részvételt, akkor e 

döntését meg kell indokolnia. 

 

Módosítás   52 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) ugyanazon jogsértéssel 

kapcsolatban ugyanazon kereskedő ellen 

már bírósági eljárás indult abban a 

tagállamban; 

törölve 

 

Módosítás   53 
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Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ugyanazon jogsértéssel 

kapcsolatban ugyanazon kereskedő ellen 

már jogerős közigazgatási vagy bírósági 

határozatot hoztak abban a tagállamban. 

törölve 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A közös fellépés megindításáról 

szóló határozatról szóló, (2) bekezdés 

szerinti értesítést követően amennyiben a 

hatáskörrel rendelkező hatóság úgy 

határoz, hogy nem vesz részt a közös 

fellépésében, döntéséről késedelem nélkül 

tájékoztatja a Bizottságot és a többi 

hatáskörrel rendelkező hatóságot, kifejti a 

(3) bekezdés szerinti indokait és mellékeli 

a szükséges igazoló dokumentumokat. 

(4) A közös fellépés megindításáról 

szóló határozatról szóló, (2) bekezdés 

szerinti értesítést követően amennyiben a 

hatáskörrel rendelkező hatóság úgy 

határoz, hogy nem vesz részt a közös 

fellépésében, döntéséről késedelem nélkül 

tájékoztatja a Bizottságot és a többi 

hatáskörrel rendelkező hatóságot, írásban 

kifejti a (3) bekezdés szerinti határozat 

indokait, és mellékeli a szükséges igazoló 

dokumentumokat. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Megfelelő esetben és nem sértve a 

szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk 

szerinti szabályait, az érintett, hatáskörrel 

rendelkező hatóságok úgy határozhatnak, 

hogy közzéteszik a közös álláspontot vagy 

annak részeit saját honlapjaikon vagy a 

Bizottság honlapján, vagy indokolt esetben 

kikérhetik más érintett felek véleményét. 

(3) Megfelelő esetben és nem sértve a 

szakmai és üzleti titoktartás 41. cikk 

szerinti szabályait, a hatáskörrel 

rendelkező hatóságok közzéteszik a közös 

álláspontot vagy annak részeit saját 

honlapjaikon vagy a Bizottság honlapján, 

vagy indokolt esetben kikérhetik más 

érintett felek, közöttük fogyasztóvédelmi 

egyesületek és kereskedelmi szervezetek 
véleményét. 
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Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a kereskedő 

kötelezettségvállalásokat javasol, az 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok 

szükség esetén közzétehetik a javasolt 

kötelezettségvállalásokat saját 

honlapjaikon és a Bizottság honlapján más 

érintett felek álláspontjának megismerése 

és annak ellenőrzése érdekében, hogy a 

kötelezettségvállalások elégségesek-e a 

jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók 

kárainak megtérítéséhez. 

(2) Amennyiben a kereskedő 

kötelezettségvállalásokat javasol, az 

érintett, hatáskörrel rendelkező hatóságok 

szükség esetén közzétehetik a javasolt 

kötelezettségvállalásokat saját 

honlapjaikon és a Bizottság honlapján más 

érintett felek, közöttük fogyasztóvédelmi 

egyesületek és kereskedelmi szervezetek 
álláspontjának megismerése és annak 

ellenőrzése érdekében, hogy a 

kötelezettségvállalások elégségesek-e a 

jogsértés megszüntetéséhez és a fogyasztók 

kárainak megtérítéséhez. 

 

Módosítás   57 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Miután az egyéb érintett, 

hatáskörrel rendelkező hatóságok 

végrehajtási intézkedések megtétele 

céljából kijelöltek egy hatáskörrel 

rendelkező hatóságot, e hatóság jogosulttá 

válik az egyes tagállamok fogyasztói 

érdekében intézkedni, mintha azok a saját 

fogyasztói lennének. A végrehajtási 

intézkedések meghozatalával megbízott, 

hatáskörrel rendelkező hatóság 

kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező 

hatóságok figyelembe veszik, hogy hol van 

a kereskedő székhelye. 

(2) Miután az egyéb érintett, 

hatáskörrel rendelkező hatóságok 

végrehajtási intézkedések megtétele 

céljából kijelöltek egy hatáskörrel 

rendelkező hatóságot, e hatóság jogosulttá 

válik az egyes tagállamok fogyasztói 

érdekében intézkedni, mintha azok a saját 

fogyasztói lennének. A végrehajtási 

intézkedések meghozatalával megbízott, 

hatáskörrel rendelkező hatóság 

kijelölésekor a hatáskörrel rendelkező 

hatóságok figyelembe veszik, hogy hol 

követték el a szóban forgó jogsértést, 

mindig szem előtt tartva a fogyasztók 

érdekeinek védelmét. 

 

Módosítás   58 

Rendeletre irányuló javaslat 
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34 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 34a. cikk 

 A riasztási mechanizmus egyéb eljárásai 

 (1) Amennyiben a laboratóriumi 

elemzések vagy a műszaki vizsgálatok nem 

igazolják a riasztást kiváltó okokat, az 

illetékes hatóságok – vagy adott esetben a 

Bizottság – késedelem nélkül megtesznek 

minden szükséges intézkedést a helyzet és 

az egyensúly helyreállítására a belső 

piacon és/vagy abban a piaci ágazatban, 

amelyben a kereskedő a tevékenységét 

végzi, megvédve a kereskedő érdekeit és 

elkerülve, hogy kárt szenvedjen. 

 Ebben a tekintetben az illetékes hatóságok 

– vagy adott esetben a Bizottság – a téves 

riasztás megállapítását követően a 

legrövidebb időn belül tájékoztatják a 

fogyasztókat a hamis riasztásról.  

 (2) Amennyiben a kereskedő érdekei 

mégis sérülnek, úgy az illetékes hatóságok 

– vagy, adott esetben a Bizottság – 

intézkedéseket hoznak a kártalanítására. 

 (3) A kereskedő kártalanítására hozott 

intézkedésekkel különösképpen arra kell 

törekedni, hogy helyreálljon a kereskedő 

hitele a tevékenysége szerinti a piaci 

ágazat(ok)ban és/vagy a belső piacon. 

 

Módosítás   59 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kijelölt testületek és az Európai 

Fogyasztói Központok részt vesznek a 34. 

cikk szerinti riasztási mechanizmusban. A 

tagállamok kijelölnek olyan fogyasztói 

szervezeteket, egyesületeket, továbbá más 

szervezeteket, mint például kereskedői 

egyesületeket, amelyek megfelelő 

(1) A kijelölt testületek és az Európai 

Fogyasztói Központok – nemzeti és uniós 

szinten egyaránt – részt vesznek a 34. cikk 

szerinti riasztási mechanizmusban. A 

tagállamok kijelölnek olyan fogyasztói 

szervezeteket, egyesületeket, továbbá más 

szervezeteket, mint például kereskedői 
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szakértelemmel rendelkeznek a 

fogyasztóvédelem terén és ahhoz jogos 

érdekük fűződik. E szervezetek részt 

vesznek a riasztási mechanizmusban. A 

tagállamok haladéktalanul értesítik a 

Bizottságot e szervezetekről. 

egyesületeket, amelyek megfelelő 

szakértelemmel rendelkeznek a 

fogyasztóvédelem terén és ahhoz jogos 

érdekük fűződik. E szervezetek részt 

vesznek a riasztási mechanizmusban. A 

tagállamok haladéktalanul értesítik a 

Bizottságot e szervezetekről. 

 

Módosítás   60 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A külső riasztások csak tájékoztatás 

céljára szolgálnak. A hatáskörrel 

rendelkező hatóságok nem kötelesek 

eljárást indítani vagy egyéb intézkedéseket 

foganatosítani a riasztásra és a 

szervezetek által megküldött információkra 

válaszul. A külső riasztást küldő 

szervezetek gondoskodnak a biztosított 

információk helyességéről, 

naprakészségéről és pontosságáról, és adott 

esetben haladéktalanul javítják a közzétett 

tájékoztatást vagy visszavonják azt. E 

célból a 41. és a 43. cikk szerinti 

korlátozásokkal hozzáférést kapnak az 

általuk nyújtott információkhoz. 

(4) A külső riasztások elsősorban 

tájékoztatás céljára szolgálnak, és a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok 

kötelesek ellenőrizni, hogy e riasztásokat 

indokolja-e megalapozott gyanú a 34. cikk 

(1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően. A hatáskörrel rendelkező 

hatóságok nem kötelesek végrehajtási 

intézkedéseket indítani vagy bármely 

egyéb intézkedést tenni az 53. cikk (3) 

bekezdésében említett riasztást tevő 

szervezeti egységek által megküldött 

információkra válaszul. A külső riasztást 

küldő szervezetek gondoskodnak a 

biztosított információk helyességéről, 

naprakészségéről és pontosságáról, és adott 

esetben haladéktalanul javítják a közzétett 

tájékoztatásban lévő hibákat vagy 

visszavonják azt. E célból a 41. és a 43. 

cikk szerinti korlátozásokkal hozzáférést 

kapnak az általuk nyújtott információkhoz. 

Értesíteni kell őket a külső riasztással 

kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező 

hatóság által hozott követő 

intézkedésekről vagy az intézkedések 

elmaradásáról is, az utóbbi esetben 

megindokolva azt is, hogy miért nem 

reagáltak a riasztásra. Amikor a 

hatáskörrel rendelkező hatóság értesítést 

ad a foganatosított intézkedésről vagy 

arról, hogy miért nem kerül sor 

intézkedésekre, ügyelniük kell a vizsgálat 
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bizalmas jellegének megőrzésére. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Szükség esetén az (1) és (2) 

bekezdésben említett szervezetekkel 

konzultációt kell folytatni, és az előnyben 

részesítendő végrehajtási intézkedések 

megállapításakor az álláspontjukat 

figyelembe kell venni. 

 

Módosítás   62 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogadhat el, amelyekben meghatározza az 

egyéb szervezetek kijelölésének és a 

riasztási mechanizmusban való 

részvételének részletes szabályait. Ezeket a 

végrehajtási aktusokat a 48. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogadhat el, amelyekben meghatározza a 

fogyasztói szervezetek és szövetségek, 

valamint a kereskedői szervezetek 

kijelölésének és a riasztási 

mechanizmusban való részvételének 

részletes szabályait, továbbá a külső 

riasztásokkal kapcsolatban hozott követő 

intézkedések vagy az ilyen intézkedések 

elmaradásának bejelentési eszközeit. 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 48. cikk 

(2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (3) A hatáskörrel rendelkező hatóság a 



 

AD\1119602HU.docx 33/39 PE595.729v03-00 

 HU 

(2) bekezdés sérelme nélkül felhasználhatja 

és nyilvánosságra hozhatja a szükséges 

információkat: 

(2) bekezdés sérelme nélkül – azzal a 

feltétellel, hogy maradéktalanul 

tiszteletben tartja a fogyasztók alapvető 

jogait, közöttük a magánélethez való jogot 

és a személyes adatok védelméhez való 

jogot, valamint a személyes adatok 

védelmére és feldolgozására vonatkozó 

uniós jogszabályokat – felhasználhatja és 

nyilvánosságra hozhatja a szükséges 

információkat: 

 

Módosítás   64 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 3 pont – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan közérdekű okokból, mint a 

közbiztonság, a fogyasztóvédelem, a 

közegészség és a környezetvédelem. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az egyik tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságától származó 8. cikk 

szerinti bizonyítékok, dokumentumok, 

információk, magyarázatok és vizsgálati 

megállapítások e rendelet alkalmazása 

során további alaki követelmények nélkül 

felhasználhatóak más tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságai által 

indított eljárásokban. 

(2) Az egyik tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságától származó 8. cikk 

szerinti bizonyítékok, dokumentumok, 

információk, magyarázatok és vizsgálati 

megállapítások e rendelet alkalmazása 

során további alaki követelmények nélkül 

felhasználhatóak más tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságai által 

indított eljárásokban, a fogyasztók alapvető 

jogainak maradéktalan tiszteletben tartása 

mellett. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését 

követő hét éven belül, legkésőbb 20/xx/xx-

ig]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az 

Európai Parlament és a Tanács számára e 

rendelet alkalmazásáról. 

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépését 

követő öt éven belül, legkésőbb 20/xx/xx-

ig]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az 

Európai Parlament és a Tanács számára e 

rendelet alkalmazásáról. 

 

Módosítás   67 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jelentés tartalmazza a rendelet 

alkalmazásának értékelését, ideértve az e 

rendelet szerinti fogyasztók érdekeit védő 

jogszabályok végrehajtása 

eredményességének értékelését és többek 

között annak vizsgálatát, hogy hogyan 

alakult az e jogszabályoknak való 

megfelelés a kereskedők részéről a több 

országot érintő kereskedelem által érintett 

kulcsfontosságú piacokon. 

A jelentés tartalmazza a rendelet 

alkalmazásának értékelését, ideértve az e 

rendelet szerinti fogyasztók érdekeit védő 

jogszabályok végrehajtása 

eredményességének értékelését és többek 

között annak vizsgálatát, hogy hogyan 

alakult az e jogszabályoknak való 

megfelelés a kereskedők részéről a több 

országot érintő kereskedelem által érintett 

kulcsfontosságú piacokon. A Bizottság 

különösen a következők hatékonyságát 

értékeli: 

 

Módosítás   68 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 bekezdés – a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) a 8. cikk szerint előírt hatáskörök; 

 

Módosítás   69 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 bekezdés – b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) az uniós dimenzióval rendelkező 
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kiterjedt jogsértésre előírt küszöbérték; 

 

Módosítás   70 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 bekezdés – c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) a 43. cikkben előírt, a 

jogsértésekkel kapcsolatos adatcserére 

szolgáló rendszer. 

 

Módosítás   71 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság az említett jelentéshez szükség 

esetén jogalkotási javaslatokat csatol. 

 

Módosítás   72 

Rendeletre irányuló javaslat 

50 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság [e rendelet hatálybalépésének 

időpontja]-ig és azt követően minden 

második évben az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak jelentést nyújt be, amely 

tartalmazza az alábbiakat: 

 a)  áttekintés a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok végrehajtása területén 

elérhető információkról és 

fejleményekről, valamint a 33. cikk 

alapján létrehozott megfigyelési 

mechanizmus keretében kicserélt 

statisztikák, beleértve a közzétett 

riasztásokat és a külső riasztásokkal 

kapcsolatban hozott nyomonkövető 

intézkedéseket is; 
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 b)  áttekintés a kiterjedt jogsértésekről 

és az uniós dimenzióval rendelkező 

kiterjedt jogsértésekről, feltüntetve a 16. 

cikk szerint foganatosított összehangolt 

intézkedéseket, a 18. cikk szerint 

foganatosított végrehajtási intézkedéseket, 

a 21. cikk alapján indított közös 

fellépéseket, valamint a jogsértést elkövető 

kereskedők által vállalt kötelezettségeket 

és azok eredményeit, továbbá a 25. cikk 

szerint foganatosított végrehajtási 

intézkedéseket.  

 A jelentésnek nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lennie, és a meglévő 

jogszabályoknak az új technológiai 

fejleményekhez vagy a digitális 

környezetben várható potenciális jövőbeni 

jelenségekhez igazítása érdekében szükség 

esetén további jogalkotási vagy nem 

jogalkotási javaslatokat kell tartalmaznia. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

2006/2004/EK rendelet 

Melléklet – 24 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24a. Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. szeptember 16-i 924/2009/EK 

rendelete a Közösségben történő 

határokon átnyúló fizetésekről és a 

2560/2001/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. 

o.). 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

2006/2004/EK rendelet 

Melléklet – 24 b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24b. Az Európai Parlament és a Tanács 

2012. március 14-i 260/2012/EU rendelete 

az euroátutalások és -beszedések 

technikai és üzleti követelményeinek 

megállapításáról és a 924/2009/EK 

rendelet módosításáról (HL L 94., 

2012.3.30., 22. o.). 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

2006/2004/EK rendelet 

Melléklet – 24 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24c. Az Európai Parlament és a Tanács 

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

irányelve a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

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

a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 337, 2015.12.23., 

35. o.). 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

2006/2004/EK rendelet 

Melléklet – 24 d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24d. Az Európai Parlament és a Tanács 

2016. január 20-i (EU) 2016/97 irányelve 

a biztosítási értékesítésről (HL L 26., 

2016.2.2., 19. o.). 

 

Módosítás   77 
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Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

2006/2004/EK rendelet 

Melléklet – 24 e pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24e. Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2017/... rendelete az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának a belső piacon történő 

biztosításáról. 

 

Módosítás   78 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 1 bekezdés 

2006/2004/EK rendelet 

Melléklet – 24 f pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 24f. Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2017/... rendelete a területi alapú 

tartalomkorlátozás, illetve a vevő 

állampolgársága, a belső piacon belüli 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról. 
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