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RÖVID INDOKOLÁS 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, azonban úgy véli, hogy az nem elegendő a területi 

alapú tartalomkorlátozás megszüntetéséhez. A szerzői jogi védelem alá tartozó nem 

audiovizuális művek és szolgáltatások – többek között e-könyvek, szoftver, számítógépes 

játékok és zene – elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátására is ki kell terjednie 

a rendelet hatályának a hatálybalépéstől kezdődően, és az alkalmazás második évét követő 

első felülvizsgálat során mérlegelni kell a hatály kiterjesztését az audiovizuális művekre. Az 

alkalmazás kiterjesztésének előfeltétele lenne azonban, hogy a kereskedő rendelkezzen az 

ilyen művekre vonatkozó szerzői jogi engedéllyel vagy jogtulajdonos legyen valamennyi 

érintett területen. Ezenfelül gondoskodni kell a „tevékenység irányítása” kifejezés jogi 

egyértelműségéről, különösen azokban az esetekben, ahol a kereskedő egy adott tagállamot 

céloz meg, és az alkalmazandó kollíziós szabályok a fogyasztó tagállama jogszabályainak 

alkalmazásához vezetnek. Nem merülhet fel kétség, hogy ilyen esetekben mely szabályok 

alkalmazandók. Ugyanakkor rendkívül fontos annak megakadályozása is, hogy a kereskedők 

más esetekben hátrányos megkülönböztetést alkalmazzanak, és arra kell kötelezni őket, hogy 

a fogyasztó származási vagy lakóhely szerinti országától függetlenül értékesítsenek a 

fogyasztók vagy más kereskedők számára. Az ilyen nem irányított műveletekre az értékesítő 

tagállamának jogszabályait kell alkalmazni, nem utolsósorban a kis- és középvállalkozások 

életének megkönnyítése érdekében, mivel aránytalanul nagy terhet róna rájuk, ha 

biztosítaniuk kellene a számos különböző jogrendszerben élő fogyasztókkal folytatott 

kereskedelemhez szükséges erőforrásokat. Végezetül pedig rendkívül fontos a rendelet 

alkalmazásának lehető leghamarabbi megkezdése. 

MÓDOSÍTÁS: 

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

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE a területi alapú 

tartalomkorlátozás, illetve a vevő 

állampolgársága, a belső piacon belüli  

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről,  

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE a belső piacon 

belül a fogyasztó származási országa, 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

területi alapú tartalomkorlátozással és a 

diszkrimináció egyéb formáival szembeni 

fellépésről, valamint a 2006/2004/EK 

rendelet és a 2009/22/EK irányelv 

módosításáról 
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Indokolás 

Az „állampolgárság” szót a „származási ország vagy lakóhely” kifejezéssel kell helyettesíteni 

a teljes szövegben. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy a belső 

piac – mint olyan, belső határok nélküli 

terület, amelyen belül biztosított többek 

között az áruk és a szolgáltatások szabad 

mozgása – megfelelően működjön, nem 

elegendő kizárólag a tagállamok közötti 

államhatárokat felszámolni. E határok 

felszámolását meghiúsíthatják azok a 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 
akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő vevők tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy 

érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

(1) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a belső piac – mint olyan 

térség, ahol a kereskedelem legtöbb 

akadálya megszűnt, és amelyen belül 

biztosított többek között az emberek, az 

áruk és a szolgáltatások szabad mozgása – 

megfelelően működjön, továbbá a digitális 

egységes piaci stratégia céljainak 

megvalósítása érdekében nem elegendő 

kizárólag a tagállamok közötti 

adminisztratív terheket felszámolni. E 

határok felszámolását meghiúsíthatják 

bizonyos magánfelek, amelyek a belső piac 

elveivel és szabadságaival 

összeegyeztethetetlen akadályokat állítanak 

fel. Ez abban az esetben fordul elő, amikor 

egy adott tagállamban működő kereskedők 

kivételes esetekben igazságtalanul letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azon fogyasztók 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő fogyasztók tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

korlátozó általános feltételeit érvényesítik. 

Ez a gyakorlat aláássa a belső piac fő 

célját, csökkenti a fogyasztók lehetőségeit 

és a verseny színvonalát. 
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bonyolítani. 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a vevők 

kihasználhassák a bővebb választék és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a belső piac elérje 

teljes növekedési potenciálját. Annak 

világossá tétele, hogy mely helyzetekben 

nem indokolható az eltérő bánásmód, 

várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

műveletek valamennyi résztvevője 

számára, valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazását és 

végrehajtását az egész belső piacon. 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a fogyasztók 

jogait és megakadályozzák azt, hogy a 

vevők kihasználhassák a bővebb választék 

és a legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi ügyletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a valóban integrált 

belső piac elérje teljes növekedési 

potenciálját és annak előmozdítását. 

Annak világossá tétele, hogy mely 

helyzetekben nem indokolható az eltérő 

bánásmód, várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

műveletek valamennyi résztvevője 

számára, valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazását és 

végrehajtását az egész belső piacon. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 
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szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

megfelelő mértékben a 

jogbizonytalanságot, elsősorban az 

elbánásban mutatkozó különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás 

és az állampolgárság, a lakóhely vagy a 

székhely alapján történő megkülönböztetés 

egyéb formái olyan kereskedők 

tevékenységének következtében is 

megvalósulhatnak, amelyek székhelye 

valamely harmadik országban található, 

amely nem tartozik e rendelkezés hatálya 

alá. 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak származási országa 

vagy lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

megfelelő mértékben a 

jogbizonytalanságot, elsősorban az 

elbánásban mutatkozó különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás 

és a származási ország vagy a lakóhely 

alapján történő megkülönböztetés egyéb 

formái harmadik országban letelepedett 

kereskedők tevékenységei következtében is 

megvalósulhatnak, amelyek nem tartoznak 

az említett irányelv hatálya alá, de 

amelyekkel foglalkozni kell. 

_________________ _________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Noha a jelen rendelet nem 

foglalkozik kifejezetten a területi alapú 

tartalomkorlátozással, különös figyelmet 

kell fordítani az elektronikus 

kereskedelembe fektetett fogyasztói 

bizalom erősítésére, nagyobb választék és 

az olcsóbb árukhoz és szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés biztosítása révén. 

 

Módosítás   6 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A belső piac megfelelő 

működésének biztosítása érdekében tehát 

szükség van az e rendeletben előírt olyan 

célzott intézkedésekre, amelyek 

egyértelmű, egységes és hatékony 

szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre 

vonatkozóan. 

(4) A belső piac megfelelő 

működésének, valamint a személyek, áruk 

és szolgáltatások származási ország, 

lakóhely vagy székhely alapján történő 

megkülönböztetés nélküli szabad 

mozgásának biztosítása érdekében tehát 

szükség van az e rendeletben előírt olyan 

célzott intézkedésekre, amelyek 

egyértelmű, egységes és hatékony 

szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre 

vonatkozóan. Ezeknek az intézkedéseknek 

fenn kell tartaniuk az egyensúlyt a 

fogyasztóvédelem és a kereskedők 

gazdasági és szerződési szabadsága között. 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi 

alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Célja a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés elleni fellépés, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy 

székhelyére alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

(5) E rendelet célja a fogyasztó 

származási helye vagy lakóhelye alapján 

történő megkülönböztetés 

megakadályozása a kereskedők és 

fogyasztók közötti, az áruk és 

szolgáltatások és immateriális javak Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során; Célja a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés megelőzése. Közvetlen 

megkülönböztetés alatt olyan 

megkülönböztető kritériumok értendők, 

amelyek nem a fogyasztó származási 

országára vagy lakóhelyére vonatkoznak, 

de determinisztikus vagy statisztikai 

alapon e kritériumok alkalmazásával 

megegyező eredményre vezetnek. Emellett 
kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 
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online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

fogyasztó származási országán, 

lakóhelyén vagy székhelyén alapuló 

kritériumok alkalmazása. Ilyen egyéb 

kritériumok alkalmazhatók különösen a 

fogyasztó fizikai helyzetét mutató 

információk – például az online 

interfészhez történő hozzáférés során 

használt IP-cím, az áruk kiszállításának 

céljából megadott cím, a nyelvválasztás 

vagy azon tagállam, amelyben a fogyasztó 

fizetési eszközét kibocsátották – alapján. E 

rendeletnek ezért meg kell tiltania a 

holnapokhoz és egyéb online 

interfészekhez való hozzáférés 

indokolatlan letiltását, valamint a 

fogyasztók átirányítását a weboldal egyik 

országhoz tartozó verziójáról valamely 

másik országhoz tartozó verziójára, a 

fogyasztókkal szembeni 

megkülönböztetést az áruk és 

szolgáltatások értékesítésének konkrét 

eseteiben és a megkülönböztetés e 

tilalmának passzív értékesítési 

megállapodásokkal történő megkerülését. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, elektronikus 

úton nyújtott, nem audiovizuális 

szolgáltatásokra, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

(6) Tekintettel arra, hogy a 

2006/123/EK irányelv végrehajtása 

következtében bizonyos szolgáltatási 

ágazatokban az egész Unióban megtörtént 

a kereskedőket érintő egyes szabályozási és 

adminisztratív akadályok eltávolítása, a 

tárgyi hatályt tekintve biztosítani kell az 

összhangot e rendelet és a 2006/123/EK 

irányelv között. Következésképpen e 

rendelet rendelkezéseit többek között 

alkalmazni kell az olyan, a szerzői jogi 

védelem alá tartozó nem audiovizuális 

művekre és elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásokra és immateriális javakra, 
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vagy egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, tiszteletben tartva azonban a 4. 

cikkben meghatározott külön kizárást és 

annak a 9. cikk szerinti későbbi 

felülvizsgálatát. A rendelet hatálya alól ki 

kell zárni az audiovizuális szolgáltatásokat, 

ideértve azokat a szolgáltatásokat, amelyek 

fő jellemzője a sportesemények 

közvetítéséhez való a hozzáférés 

biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ezért az e rendeletben foglalt, a 

fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére ki kell zárni 

továbbá a lakossági pénzügyi 

szolgáltatásokat is, ideértve a 

pénzforgalmi szolgáltatásokat. 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz való hozzáférés, 

amelyek vonatkozásában a kereskedő 

jogosult vagy megszerezte az engedélyt az 

ilyen tartalom érintett területeken történő 

használatára. A jogszabály átfogó 

felülvizsgálatának idejére a rendelet 

hatálya alól ki kell zárni az audiovizuális 

szolgáltatásokat, ideértve azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek fő jellemzője a 

sportesemények közvetítéséhez való a 

hozzáférés biztosítása, és amelyek nyújtása 

kizárólagos területi engedélyek alapján 

történik. Ki kell zárni továbbá a lakossági 

pénzügyi szolgáltatásokat is, ideértve a 

pénzforgalmi szolgáltatásokat is. 
Mindazonáltal a Bizottságnak meg kell 

vizsgálnia a rendelet hatályába történő 

beillesztésük lehetőségeit, az e rendeletben 

foglalt, a fizetés terén érvényesülő 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

rendelkezések ellenére. 

 

Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A megkülönböztetés a közlekedési 

szolgáltatások kapcsán is megvalósulhat, 

különös tekintettel a személyszállítás terén 

történő jegyeladásokra. E tekintetben 

azonban az 1008/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet18, az 

1177/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet19 és a 181/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet20 

már jelenleg is tartalmazza a 

megkülönböztetés általánosabb tiltásait, 

amelyek vonatkoznak valamennyi olyan 

megkülönböztető gyakorlatra, amelyet a 

jelen rendelet orvosolni próbál. Emellett a 

tervek szerint a közeljövőben megtörténik 

az 1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet21 ennek megfelelő 

(7) A megkülönböztetés a szállítási 

szolgáltatások kapcsán is megvalósul, 

különös tekintettel a személyszállítással 

kapcsolatos jegyeladásokra, bár az 

1008/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet18, az 1177/2010/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet19 és 

a 181/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet20 már jelenleg is 

tartalmazza a megkülönböztetés 

általánosabb tiltásait. Emellett a tervek 

szerint a közeljövőben megtörténik az 

1371/2007/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet21 ennek megfelelő 

módosítása. Ennek következtében a 

szállítási szolgáltatásokat – e rendelet 

felülvizsgálata után – vagy be kell 
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módosítása. Ennek következtében, 

valamint a 2006/123/EK irányelv 

hatályával való összhang biztosítása 

érdekében a közlekedés terén nyújtott 

szolgáltatások továbbra sem tartoznak a 

rendelet hatálya alá. 

illeszteni e rendelet hatályába, vagy az 

összes megkülönbözető gyakorlatra 

kiterjedő megkülönböztetés tiltását 

hatékonyan érvényesíteni kell az adott 

területen hatályban lévő konkrét uniós 

jogszabályok révén. 

_________________ _________________ 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 

24.) a Közösségben a légi járatok 

működtetésére vonatkozó közös 

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

o.). 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 

24.) a Közösségben a légi járatok 

működtetésére vonatkozó közös 

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

o.). 

19 Az Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

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

19 Az Európai Parlament és a Tanács 

1177/2010/EU rendelete (2010. november 

24.) a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

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

20 Az Európai Parlament és a Tanács 

181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és 

a 2006/2004/EK rendelet módosításáról 

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

20 Az Európai Parlament és a Tanács 

181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és 

a 2006/2004/EK rendelet módosításáról 

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

21 Az Európai Parlament és a Tanács 

1371/2007/EK rendelete (2007. október 

23.) a vasúti személyszállítást igénybe 

vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 

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

21 Az Európai Parlament és a Tanács 

1371/2007/EK rendelete (2007. október 

23.) a vasúti személyszállítást igénybe 

vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 

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

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) E rendeletnek a kombinált 

szolgáltatások értékesítésére is ki kell 

terjednie. A kereskedő azonban nem 

köteles a kombinált szolgáltatásokat 

értékesíteni, ha nincs törvényes joga a 

kombinált szolgáltatásba foglalt egy vagy 

több szolgáltatás valamely részének 

nyújtására. 
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Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az 593/2008/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet22 szerint olyan 

szerződés esetében, amely egy fogyasztó és 

egy olyan szakmai tevékenységet folytató 

személy között jött létre, aki üzleti vagy 

szakmai tevékenységét a fogyasztó 

szokásos tartózkodási helye szerinti 

országban folytatja, vagy ilyen jellegű 

tevékenységei bármilyen módon ebbe az 

országba vagy az ezen országot is 

magában foglaló országokba irányulnak, 

a szerződésre alkalmazandó jog 

megválasztása nem eredményezheti azt, 

hogy a fogyasztót megfosztják az olyan 

rendelkezések által biztosított védelemtől, 

amelyektől a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

alkalmazandó jog értelmében 

megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 

1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet23 értelmében az olyan 

szerződés ügyében, amely a fogyasztó és 

egy olyan szakmai tevékenységet folytató 

személy között jött létre, aki a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet 

folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége 

bármilyen módon az említett tagállamra, 

illetve több állam között az említett 

tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik 

szerződő fél ellen akár annak a 

tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat 

eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a 

fogyasztó ellen a másik szerződő fél 

kizárólag a fogyasztó lakóhelyének 

bíróságai előtt indíthat eljárást. 

(9) E rendelet nem érinti az 

593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletet22, melynek révén azokban az 

esetekben, a mikor egy szakmai 

tevékenységet folytató személy a 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységeit 

a fogyasztó szokásos tartózkodási helye 

szerinti egy vagy több országban végzi 

vagy bármely más módon tevékenységeit a 

fogyasztó szokásos tartózkodási helye 

szerinti egy vagy több országra irányítja 

vagy vallja be, a fogyasztó és a kereskedő 

közötti szerződésre alkalmazandó jog 

megválasztása nem eredményezheti azt, 

hogy a fogyasztót megfosztják az olyan 

rendelkezések által biztosított védelemtől, 

amelyektől a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országban 

alkalmazandó jog értelmében 

megállapodás útján nem lehet eltérni. Az 

1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet23 értelmében az olyan 

szerződés ügyében, amely a fogyasztó és 

egy olyan szakmai tevékenységet folytató 

személy között jött létre, aki a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet 

folytat, vagy akinek ilyen tevékenysége 

bármilyen módon az említett tagállamra, 

illetve több állam között az említett 

tagállamra is irányul, a fogyasztó a másik 

szerződő fél ellen akár annak a 

tagállamnak a bíróságai előtt is indíthat 

eljárást, ahol a lakóhelye van, míg a 

fogyasztó ellen a másik szerződő fél 

kizárólag a fogyasztó lakóhelyének 

bíróságai előtt indíthat eljárást. 

_________________ _________________ 
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22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

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

2008.7.4., 6. o.). 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

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

2008.7.4., 6. o.). 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

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

23 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

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

 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és a bírósági 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezéseit, 

ideértve ezen jogi aktusok és rendelkezések 

egyedi esetekben történő alkalmazását. 

Jogilag egyértelművé kell tenni a 

„tevékenység irányítása” kifejezést, és 

pusztán az a tény, hogy egy kereskedő e 

rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár 

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

bekezdésének b) pontja és az 

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

bekezdésének c) pontja értelmében, az 

Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatával összhangban, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy 

tevékenységeit a fogyasztó tagállamára 
irányítja. Önmagában a tény, hogy a 

kereskedő nem tiltja le/korlátozza más 

tagállambeli fogyasztók hozzáférését az 

online interfészéhez, vagy nem alkalmaz 
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más általános hozzáférési feltételeket az e 

rendeletben meghatározott esetekben, 

illetve nem alkalmaz a fizetési módokon 

belül eltérő feltételeket a fizetési ügyletek 

tekintetében, még nem minősül annak, 

hogy a kereskedő a tevékenységeit a 

fogyasztó szerinti tagállamba irányítja.  A 

fogyasztó tagállamára irányuló 

tevékenység szándéka nem csak akkor 

tekinthető kinyilvánítottnak, ha a 

kereskedő megfelel a jelen rendeletben 

meghatározott jogi kötelezettségeknek. Ha 

a kereskedő egy fogyasztó tagállamára 

irányítja tevékenységét, még akkor is, ha 

ilyen kereskedelmi célbavételt nem említ 

meg kifejezetten a kereskedő online 

felülete, a fogyasztók nem veszíthetik el az 

593/2008/EK rendeletből és az 

1215/2012/EU rendeletből származó 

előnyöket, amelyeknek alkalmazhatónak 

kell maradniuk a jogbiztonság érdekében. 

_________________ _________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

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

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

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

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

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

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

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

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az olyan esetekben, amikor a 

kereskedő a fogyasztók számára 

engedélyezi a hozzáférést online 

felületéhez anélkül, hogy az áruk 
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értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása 

során eltérő általános hozzáférési 

feltételeket alkalmazna, vagy amennyiben 

a más tagállamban kibocsátott fizetési 

eszközök elfogadása nem a fogyasztó 

szokásos lakóhelye szerinti országot 

célozza, az értékesítő tagállamának 

jogszabályait kell alkalmazni. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon, a 

nagyközönség számára elérhető általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei. Ezek az általános feltételek 

tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a 

fizetési feltételeket és a szállítási 

feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy 

nevében többféle módon elérhetővé 

tehetők a nagyközönség számára, például a 

hirdetésekben, weboldalakon és a 

szerződéskötést megelőző vagy 

szerződéses dokumentumokban található 

információ formájában. A kereskedő és a 

vevő között közvetlenül megkötött, 

egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű 

szerződés hiányában e feltételek 

érvényesek. E rendelet alkalmazásában a 

kereskedő és a vevők között egyedileg 

megtárgyalt feltételek nem tekintendők 

általános hozzáférési feltételeknek. 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon, a 

nagyközönség számára elérhető általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei. Ezek az általános feltételek 

tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a 

fizetési feltételeket és a szállítási 

feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy 

nevében többféle módon elérhetővé 

tehetők a nagyközönség számára, például a 

hirdetésekben, weboldalakon és a 

szerződéskötést megelőző vagy 

szerződéses dokumentumokban található 

információ formájában. A kereskedő és a 

fogyasztó között közvetlenül megkötött, 

egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű 

szerződés hiányában e feltételek 

alkalmazandók. E rendelet alkalmazásában 

a kereskedő és a fogyasztók között 

egyedileg megtárgyalt feltételek nem 

tekintendők általános hozzáférési 

feltételeknek. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 
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12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. 

E védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

törölve 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

műveletek vonatkozásában alkalmazott 

megkülönböztetett bánásmód vevőkre és a 

belső piacra gyakorolt hatásai nem 

függnek attól, hogy a kereskedő székhelye 

egy tagállamban vagy egy harmadik 

országban található-e. Emiatt és annak 

biztosítása érdekében, hogy az egymással 

versenyben álló kereskedőkre e tekintetben 

ugyanazon követelmények vonatkoznak, az 

ebben a rendeletben megállapított 

intézkedések az Unióban működő 

valamennyi kereskedőre egyaránt 

alkalmazandók. 

(13) Az Unión belül az áruk 

értékesítésével vagy a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos kereskedelmi 

ügyletek vonatkozásában alkalmazott 

megkülönböztetett bánásmód fogyasztókra 

és a belső piacra gyakorolt hatásai 

azonosak, függetlenül attól, hogy a 

kereskedő székhelye valamely tagállamban 

vagy egy harmadik országban található-e. 

Emiatt és annak biztosítása érdekében, 

hogy az egymással versenyben álló 

kereskedőkre e tekintetben ugyanazon 

követelmények vonatkoznak, az ebben a 

rendeletben megállapított intézkedések az 

Unióban működő valamennyi kereskedőre 

egyaránt alkalmazandók. 
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Módosítás   17 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy 

kötelezi a kereskedőt arra, hogy a 

vevőkkel folytatott kereskedelmi 

műveletekben vegyen részt. 

(14) Annak érdekében, hogy a 

fogyasztók jobban hozzáférhessenek a 

belső piacon az áruk értékesítésére és a 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

információkhoz, valamint az átláthatóság 

(többek között az árakkal kapcsolatos 

átláthatóság) növelése érdekében a 

kereskedők sem technológiai eszközökkel, 

sem más módon nem akadályozhatják meg, 

hogy a fogyasztók származási országuktól 

vagy lakóhelyüktől függetlenül, teljes 

körűen és azonos feltételekkel 

hozzáférjenek az online interfészekhez. Az 

online interfészekre mobil alkalmazással 

történő belépést nem szabad a fogyasztók 

számára minden lehetséges úton tiltani, 

ha ezekkel az eszközökkel kívánnak 

hozzáférni a kiválasztott online 

interfészükhöz és a kereskedő ilyen 

lehetőséget kínál egy tagállamban. Az 

ilyen hozzáférést tiltó technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

fogyasztó fizikai helyzete, beleértve az 

online interfész eléréséhez használt IP-

címet, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordinátákat 

vagy a fizetési művelethez kapcsolódó 

adatokat. Azonban az online 

interfészekhez való hozzáférés kapcsán 

megvalósuló megkülönböztetés tilalma 

nem értelmezendő úgy, hogy az a 

fogyasztókkal való kereskedelmi 

ügyletekre kötelezi a kereskedőt. 

 

Módosítás   18 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Bizonyos kereskedők online 

interfészeik különböző verzióit használják 

arra, hogy a vevőket a különböző 

tagállamokban megcélozzák. Erre továbbra 

is lehetőséget kell biztosítani, de tiltani kell 

azt, hogy a vevőt kifejezett hozzájárulása 

nélkül átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

vevő számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

(15) Egyes kereskedők online 

interfészeik különböző verzióival 

rendelkeznek annak érdekében, hogy a 

fogyasztókat a különböző tagállamokban 

megcélozzák. Erre továbbra is lehetőséget 

kell biztosítani, de tiltani kell azt, hogy a 

fogyasztót kifejezett hozzájárulása nélkül 

átirányítsák az online interfész egyik 

verziójáról valamely másik verziójára. A 

fogyasztó számára mindig könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie az online 

interfész valamennyi verziójának. 

 

Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt,. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

(16) Bizonyos esetekben a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a fogyasztó 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás a 

fogyasztó származási országával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okok miatt kizárólag akkor 

indokolt, ha az szükséges az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének – amely az érintett 

tagállamban kereskedelmi tevékenységet 

folytató kereskedők számára kötelező – 

biztosítása érdekében. E jogszabályok 

korlátozhatják a fogyasztók bizonyos 

árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való 

hozzáférését, például azzal, hogy egy 

bizonyos tagállamban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges lehet, a kereskedők 

nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek 

az előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

fogyasztók vagy bizonyos területeken 

tartózkodó fogyasztók valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 
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vagy korlátozását, vagy az átirányítást. E 

tekintetben a fogyasztót értesíteni kell egy 

online felületen a letiltás, a korlátozás 

vagy az online interfész másik verziójára 

történő átirányítás céljáról. 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeinek 

alkalmazása terén a vevőkkel szemben 

alkalmazott bánásmódban objektív módon 

nem indokolható semmilyen különbség, 
ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának egyértelmű 

elutasítását a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján. 

Ezekben a helyzetekben minden ilyen 

jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és 

így a vevőknek jogosultnak kell lenniük 

arra, hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

intézkedniük kell a megkülönböztetés e 

tilalmának való megfelelés érdekében, 

amennyiben az ilyen intézkedés hiányában 

az érintett vevőt kizárnák az ilyen 

teljeskörű és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeken keresztül 

a fogyasztókkal szemben a fogyasztó 

származási országa vagy lakóhelye 

alapján alkalmazott eltérő bánásmód – 
ideértve az áruk értékesítésének, egy 

kereskedő által hivatalosan megállapított 

bizonyos pénzügyi tranzakciók 

elfogadásának vagy a szolgáltatások 

nyújtásának a nyílt megtagadását – nem 

támasztható alá objektív indokokkal. 

Ezekben a helyzetekben minden ilyen 

jellegű megkülönböztetést tiltani kell, és 

így a fogyasztóknak jogosultnak kell 

lenniük arra, hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különös feltételek mellett – a 

helyi fogyasztókkal megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

ügyleteket, továbbá hogy származási 

országuktól vagy lakóhelyüktől 

függetlenül teljes körűen és azonos 

feltételekkel hozzáférjenek a különböző 

árukhoz és szolgáltatásokhoz. Tehát a 

kereskedőknek szükség esetén 

intézkedéseket kell tenniük a 

megkülönböztetés e tilalmának való 

megfelelés biztosítása érdekében, 

amennyiben intézkedés hiányában az 

érintett fogyasztót kizárnák az ilyen teljes 

körű és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. 
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létrehozását is). 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, valamint 

az áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a 

fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy az árukat pontosan ugyanazon 

feltételek mellett – ideértve az árakat és az 

áruk kiszállításának feltételeit – 

vásárolhassa meg, mint a kereskedő 

tagállamában lakóhellyel rendelkező 

hasonló fogyasztók. Ez jelentheti azt, hogy 

a külföldi fogyasztónak az adott 

tagállamban kell átvennie az árut, vagy 

valamely másik tagállamban, amelybe a 

kereskedő szállít. Ebben a helyzetben a 

kereskedő nem köteles a határokon 

átnyúló szállítás semmilyen pluszköltségét 

fedezni. Ezen kívül nincs szükség a 

fogyasztó tagállamában a hozzáadottérték-

adóval (héa) kapcsolatos nyilvántartásba 

történő felvételre, sem az áru határokon 

átnyúló kiszállításának megszervezésére. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan audiovizuális szolgáltatásoktól 

eltérő, elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatásokat biztosít, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 
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egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása (ilyen például felhőalapú 

szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, 

weboldaltárhely-szolgáltatás vagy 

tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs 

szükség fizikai szállításra, mivel a 

szolgáltatásnyújtás elektronikus úton 

történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása (ilyen 

például a közösségi hálózati szolgáltatás, 

felhőalapú szolgáltatás, adattárolási 

szolgáltatás, weboldaltárhely-szolgáltatás 

vagy tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben 

nincs szükség fizikai szállításra, mivel a 

szolgáltatásnyújtás elektronikus úton 

történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Amennyiben egy kereskedő 

elektronikus úton rendelkezésre bocsát 

szerzői jogi védelem alá tartozó nem 

audiovizuális műveket, vagy a 2010/13/EU 

irányelv hatálya alá nem tartozó 

szolgáltatásokat nyújt, ideértve az olyan e-

könyveket, szoftvereket, számítógépes 

játékokat és zenét, amelyek 

vonatkozásában a kereskedő jogosult vagy 

megszerezte az engedélyt az ilyen tartalom 

érintett területeken történő használatára, 

hasonlóképpen meg kell akadályozni 

abban, hogy a fogyasztó származási 

országa vagy lakóhelye alapján 

megkülönböztetést tegyen. 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a vevő a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

vevő állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, az e kritériumok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételek 

alkalmazása szintén nem indokolható. 

Ilyen helyzet lehet például adott esetben az 

olyan szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

(20) Végezetül, abban az esetben, ha a 

kereskedő szolgáltatásokat nyújt, és e 

szolgáltatásokat a fogyasztó a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy a kereskedő által 

kiválasztott helyszínen veszi igénybe a 

fogyasztó állampolgársága, lakóhelye 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, az e 

kritériumok alapján eltérő általános 

hozzáférési feltételek alkalmazása szintén 

nem indokolható. Ilyen helyzet lehet 

például adott esetben az olyan 

szolgáltatások nyújtása, mint például 

szállodai elhelyezés, sportesemények, 

autókölcsönzés, zenei fesztiválokra vagy 

szabadidőparkokba szóló érvényes 

belépőjegyek. Ezekben a helyzetekben a 

kereskedőnek nem kötelező a héa kapcsán 

nyilvántartásba vetetnie magát, valamint 

nem kell megszerveznie a termékek 

határokon átnyúló kiszállítását. 

 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

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

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő nem 

a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is e 

tagállamra irányítja azokat, vagy 

amennyiben a vevő nem fogyasztó, az e 

rendeletnek való megfelelés nem jelent 

további költségeket a kereskedő számára a 

joghatósághoz vagy az alkalmazandó 

jogban fennálló különbségekhez 

kapcsolódóan. Ezzel szemben, ha a 

kereskedő a vevő tagállamában folytatja 

tevékenységeit vagy e tagállamra irányítja 

azokat, akkor kinyilvánította azon 

szándékát, hogy az adott tagállamban lévő 

vevőkkel kereskedelmi kapcsolatokat kíván 

(21) E helyzetek mindegyikében – az 

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

rendelet szerződéses kötelezettségekre és 

joghatóságra alkalmazandó rendelkezései 

értelmében – amennyiben a kereskedő nem 

a fogyasztó tagállamában folytatja 

tevékenységeit, valamint nem is aktívan e 

tagállamra irányítja azokat, vagy 

amennyiben a vevő nem fogyasztó, az e 

rendeletnek való megfelelés nem jelent 

további költségeket a kereskedő számára a 

joghatósághoz vagy az alkalmazandó 

jogban fennálló különbségekhez 

kapcsolódóan. Ezzel szemben, ha a 

kereskedő a fogyasztó tagállamában 

folytatja tevékenységeit vagy e tagállamra 

irányítja azokat – többek között a nyelv 

használata révén, esetleg nyelvtől függően 

egyéb feltételek együttállása esetén –, vagy 
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kialakítani, így számolnia kell ezekkel a 

költségekkel. 
a pénznemre történő utalás vagy a helyi 

keresőmotorok találatai révén, 

kinyilvánítva azon szándékát, hogy az 

adott tagállamban lévő vevőkkel 

kereskedelmi kapcsolatokat kíván 

kialakítani, számolnia kell ezekkel a 

költségekkel. E rendelet értelmében 

azonban a megkülönböztetés tilalma nem 

értelmezhető arra vonatkozó 

kötelezettségként, hogy a kereskedő 

valamely olyan más tagállamba szállítson 

határokon átnyúlóan árukat, ahol 

egyébként nem kínálna a fogyasztók 

számára ilyen szállítási lehetőséget, sem 

arra vonatkozó kötelezettségként, hogy 

olyan más tagállamban vegye vissza az 

árukat vagy viselje az ezzel kapcsolatos 

többletköltségeket, ahol a kereskedőt 

egyébként nem terhelné ilyen 

kötelezettség. 

 

Módosítás   26 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. Az 

ilyen kereskedők elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor csak 

abban az esetben lehetne megtiltani, hogy 

a vevő állampolgárságával, lakóhelyével 

vagy székhelyével kapcsolatos okok 

alapján eltérő általános hozzáférési 

feltételeket alkalmazzanak, ha felvetetik 

cégüket a másik tagállam 

héanyilvántartásába, ami 

többletköltségekkel járna, illetve az 

érintett vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róhat 

a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer 

alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell a e tilalom alól. 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. A 

fogyasztó lakóhely szerinti országával 

vagy lakóhelyével kapcsolatos okokon 

alapuló eltérő általános hozzáférési 

feltételek alkalmazásának tilalma az ilyen 

kereskedők esetében az elektronikus úton 

nyújtott szolgáltatások biztosításakor azt a 

kötelezettséget vonná magával, hogy más 

tagállamokban kivetett héa felszámítása 

céljából nyilvántartásba vetessék 

magukat, ami többletköltségekkel 

járhatna, illetve az érintett vállalkozások 

méretét és jellegét figyelembe véve 

aránytalan terheket róna a kereskedőkre. 

Ezért az említett rendszer alkalmazási 

idejére ezeket a kereskedőket mentesíteni 
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kell a e tilalom alól. 

_________________ _________________ 

27 Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

27 Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

 

Módosítás   27 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az eddig ismertetett helyzetek 

közül előfordulhat olyan eset, amikor – az 

uniós jogban vagy a tagállami jogban az 

uniós jognak megfelelő specifikus tilalom 

vagy követelmény teljesülése érdekében – 

a kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okok miatt nem értékesítheti 

árut vagy nem nyújthat szolgáltatásat 

bizonyos vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők részére. Előfordulhat 

olyan eset is, amikor egy tagállami 

jogszabály – az uniós joggal összhangban – 

a könyvek árképzésére vonatkozóan a 

kereskedőknek előírja bizonyos szabályok 

tiszteletben tartását. A kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy e 

jogszabályoknak a szükséges mértékben 

megfeleljenek. 

(23) Az eddig ismertetett helyzetek 

közül előfordulhat olyan eset, amikor – az 

uniós jogban vagy a tagállami jogban az 

uniós jognak megfelelő specifikus tilalom 

vagy követelmény teljesülése érdekében – 

a kereskedő nem értékesíthet árut vagy 

nem nyújthat szolgáltatást bizonyos 

fogyasztók vagy bizonyos területeken 

tartózkodó fogyasztók részére. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor egy 

tagállami jogszabály – az uniós joggal 

összhangban – a könyvek árképzésére 

vonatkozóan a kereskedőknek előírja 

bizonyos szabályok tiszteletben tartását. 

Továbbá, a tagállamok jogszabályai 

megkövetelhetik, hogy az elektronikus 

úton nyújtott szolgáltatásokra és az 

elektronikusan támogatott kiadványokra 

ugyanolyan kedvezményes héa 

vonatkozzon, mint a bármilyen fizikai 

adathordozón megjelenő kiadványokra, a 

2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, 

újságokra és folyóiratokra alkalmazott 

hozzáadottértékadó-mérték tekintetében 

történő módosításáról szóló tanácsi 

irányelvvel összhangban. A kereskedők 

nem akadályozhatók abban, hogy e 

jogszabályoknak a szükséges mértékben 

megfeleljenek, amennyiben az Unió 

alapelvei és jogszabályai, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

rögzített alapvető jogok teljesülnek. 
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Módosítás   28 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a szerződések, amelyek 

a kereskedőket arra kötelezik, hogy 

bizonyos vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők vonatkozásában ne 

vegyenek részt a Bizottság 330/2010/EU 

rendeletének29 értelmében vett passzív 

értékesítésben, általában 

versenykorlátozásnak tekinthetők, és 

általánosságban véve nem mentesíthetők az 

EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében 

foglalt tilalom alól. E szerződések, ha nem 

is tartoznak – e rendelet alkalmazásával 

összefüggésben – az EUMSZ 101. 

cikkében foglalt tilalom hatálya alá, 

megzavarják a belső piac működését, és 

felhasználhatók az e rendeletben foglalt 

rendelkezések megkerülésére. Emiatt 

automatikusan semmissé válnak az ilyen 

szerződések vonatkozó rendelkezései, 

valamint a kereskedőket e rendeletet 

megszegő eljárásra kötelező, a passzív 

értékesítésről szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

(26) E rendelet nem érintheti a versenyre 

vonatkozó szabályok, különösen az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazását. Azok a megállapodások, 

amelyek a kereskedőket arra kötelezik, 

hogy bizonyos fogyasztók vagy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók 

vonatkozásában ne végezzenek a 

330/2010/EU bizottsági rendelet29 

értelmében vett passzív értékesítést, 

általában versenykorlátozásnak 

tekinthetők, és általánosságban véve nem 

mentesíthetők az EUMSZ 101. cikkének 

(1) bekezdésében foglalt tilalom alól. E 

szerződések, ha nem is tartoznak – e 

rendelet alkalmazásával összefüggésben – 

az EUMSZ 101. cikkében foglalt tilalom 

hatálya alá, megzavarják a belső piac 

működését, és felhasználhatók az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megkerülésére. Emiatt automatikusan 

semmissé válnak az ilyen szerződések 

vonatkozó rendelkezései, valamint a 

kereskedőket e rendeletet megszegő 

eljárásra kötelező, a passzív értékesítésről 

szóló szerződések vonatkozó 

rendelkezései. Azonban e rendelet – és 

különösen az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezései – nem 

befolyásolhatják a 330/2010/EU rendelet 

értelmében vett aktív értékesítést korlátozó 

szerződéseket. 

_________________ _________________ 

29 A Bizottság 2010. április 20-i 

330/2010/EU rendelete az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 101. cikke 

(3) bekezdésének vertikális 

megállapodások és összehangolt 

29 A Bizottság 2010. április 20-i 

330/2010/EU rendelete az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 101. cikke 

(3) bekezdésének vertikális 

megállapodások és összehangolt 
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magatartások csoportjaira történő 

alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. 

o.). 

magatartások csoportjaira történő 

alkalmazásáról (HL L 102., 2010.4.23., 1. 

o.). 

 

Módosítás   29 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A tagállamoknak kijelölnek egy 

vagy több olyan szervet, amelynek vagy 

amelyeknek feladata az e rendeletben 

foglalt rendelkezések betartásának nyomon 

követése és biztosítása érdekében tett 

hatékony fellépés. A tagállamoknak e 

rendelet megsértése esetén biztosítaniuk 

kell, hogy a kereskedők hatékony, arányos 

és visszatartó erejű szankciókkal sújthatók. 

(27) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több olyan felelős szervet, amely 

rendelkezik a szükséges hatáskörrel az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

betartásának nyomon követése és 

biztosítása érdekében tett hatékony 

fellépéshez. A tagállamoknak e rendelet 

megsértése esetén biztosítaniuk kell, hogy 

a kereskedők hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókkal sújthatók. 

 

Módosítás   30 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A vevőknek segítséget kell kapniuk 

az illetékes hatóságoktól, amelyek a vevők 

és kereskedők között az e rendelet 

alkalmazásából eredő konfliktusok 

rendezését segítik, többek között az 

egységes panasztételi formanyomtatvány 

révén. 

(28) A fogyasztóknak segítséget kell 

kapniuk az illetékes szervektől, amelyek a 

vevők és kereskedők között az e rendelet 

alkalmazásából eredő konfliktusok 

rendezését segítik, többek között az 

egységes panasztételi formanyomtatvány 

révén. 

 

Módosítás   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni és szükség esetén 

(29) Ezt a rendeletet rendszeresen felül 

kell vizsgálni és szükség esetén 
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módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak a 4. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott 

tilalomnak az olyan elektronikus úton való 

szolgálatások nyújtására való lehetséges 

kiterjesztésére kell összpontosítania, 

amelyek fő jellemzője a szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védelett tartalmakhoz való hozzáférés, 

valamint ezek használatának biztosítása, 

feltéve, hogy a kereskedő az érintett 

területek vonatkozásában rendelkezik a 

szükséges jogokkal. 

módosításokat kell javasolni. Az első 

felülvizsgálatnak azon esetek vizsgálatára 

kell összpontosítania, amelyek során az 

eltérő bánásmód a 2006/123/EK irányelv 

értelmében nem indokolható, nevezetesen 

a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan 

elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására és immateriális javakra való 

alkalmazására, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó 

audiovizuális művekhez és 

szolgáltatásokhoz vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának vagy értékesítésének 

biztosítása, amelyek tekintetében a 

kereskedő az érintett területek 

vonatkozásában rendelkezik az ilyen 

tartalom használatához szükséges 

jogokkal vagy megszerezte az ehhez 

szükséges engedélyt, az e szolgáltatásokat 

érintő jogszabályok átfogó felülvizsgálata 

függvényében, e rendeletet követően más 

esetekre történő lehetséges kiterjesztése, 

valamint a fogyasztói árak és a vásárlóerő 

fejlesztése céljából az egységes piacon. 

Ezenkívül figyelembe kell venni a 

tagállamokban bekövetkezett jogi és 

technikai fejleményeket a szerzői jogok 

reformja, az audiovizuális szolgáltató 

ágazat és az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatósága terén, 

olyan előfizetők vonatkozásában, akik 

ideiglenesen nem tartózkodnak a 

lakóhelyük szerinti tagállamban. Az első 

felülvizsgálatnak e rendelet hatályának 

más ágazatokra, úgy mint a pénzügyi vagy 

elektronikus hírközlési vagy egészségügyi 

szolgáltatások nyújtására való 

kiterjesztésének lehetőségét is meg kell 

vizsgálnia. Az audiovizuális szolgáltatások 

nyújtóinak a jövőben részt kell venniük a 

felülvizsgálatban annak értékelése 

céljából, hogy az említett 

szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá 

vonása a jelenleg használtaknál 

hatékonyabb üzleti modellek 

kialakulásához vezetne-e.  
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Módosítás   32 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Az e rendeletben előírt szabályok 

hatékony végrehajtásának előmozdítása 

érdekében 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben30 előírt, 

az illetékes hatóságok határokon átnyúló 

együttműködését biztosító 

mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. Mivel azonban a 2006/2004/EK 

rendelet kizárólag a fogyasztók érdekeit 

védő jogszabályokra vonatkozik, ezen 

intézkedések csak azokban az esetekben 

állhatnak rendelkezésre, ha a vevő 

fogyasztónak minősül. A 2006/2004/EK 

rendeletet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(30) Az e rendeletben előírt szabályok 

hatékony végrehajtásának előmozdítása 

érdekében 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben30 előírt, 

az illetékes hatóságok határokon átnyúló 

együttműködését biztosító 

mechanizmusoknak e szabályok 

vonatkozásában is rendelkezésre kell 

állniuk. Azonban a 2006/2004/EK rendelet 

kizárólag a fogyasztók érdekeit védő 

jogszabályokra vonatkozik, a 

2006/2004/EK rendeletet ezért ennek 

megfelelően módosítani kell. 

_________________ _________________ 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/2004/EK rendelete (2004. október 

27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló  

rendelet”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

30 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/2004/EK rendelete (2004. október 

27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 

közötti együttműködésről („a 

fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló  

rendelet”) (HL L 364., 2004.12.9., 1. o.). 

 

Módosítás   33 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a vevők állampolgárságán, 

lakóhelyén vagy székhelyé alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés, 

indokolt rendeletet elfogadni, amely 

(33) Annak érdekében, hogy 

megvalósuljon a fogyasztók származási 

országán vagy lakóhelyén alapuló 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetés elleni hatékony fellépés 

célja, helyénvaló rendeletet elfogadni, 
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közvetlenül alkalmazandó valamennyi 

tagállamban. Erre annak biztosításához van 

szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a vevők teljes körűen kihasználhassák 

az e szabályok biztosította előnyöket. 

amely közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. Erre annak 

biztosításához van szükség, hogy a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályokat egységesen alkalmazzák az 

egész Unióban, és azok egyidőben lépjenek 

hatályba. Csak a rendelet garantál olyan 

mértékű egyértelműséget, egységességet és 

jogbiztonságot, amely ahhoz szükséges, 

hogy a fogyasztók teljes körűen 

kihasználhassák az e szabályok biztosította 

előnyöket. 

 

Módosítás   34 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

műveletek terén a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg érvényben lévő jogi 

keret bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, viszont e cél a 

probléma mértéke és a belső piacon belül a 

kereskedelemre gyakorolt potenciális 

hatása miatt uniós szinten jobban 

megvalósítható, az EU intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket. 

(34) Mivel e rendelet célját – 

nevezetesen az Unión belül a 

kereskedőkkel folytatott kereskedelmi 

ügyletek során a fogyasztók származási 

országa vagy lakóhelye alapján történő 

megkülönböztetés (ideértve a területi alapú 

tartalomkorlátozás) megakadályozását – a 

tagállamok a probléma határokon átnyúló 

jellege és a jelenleg hatályos jogi keret 

bizonytalanságai miatt nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban az intézkedés mértéke, valamint a 

belső piacon belüli kereskedelemre 

gyakorolt potenciális hatása miatt e cél 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

 

Módosítás   35 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 16. és 17. cikkének teljes 

körű tiszteletben tartását szorgalmazza, 

(35) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. Ez 

a rendelet különösen biztosítani kívánja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 11., 16. és 

17. cikkének teljes körű tiszteletben 

tartását, 

 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Célkitűzés és hatály Tárgy és hatály 

 

Módosítás   37 

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 elérése a 

közvetlenül vagy közvetve a fogyasztók 

származási országa vagy lakóhelye alapján 

történő megkülönböztetésen alapuló 

területi alapú tartalomkorlátozás 
megakadályozása révén. E rendelet olyan 

helyzeteket határoz meg, amelyekben a 

hozzáférési feltételekben mutatkozó 

különbségek nem indokolhatók a 

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

bekezdésében foglaltak szerinti objektív 

kritériumok alapján. 

E rendelet rendelkezései és a 2006/123/EK 

irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt rendelkezések közötti ellentmondás 

esetén e rendelet rendelkezései az 

irányadók. A 2006/123/EK irányelv 20. 

cikkének (2) bekezdése továbbra is teljes 
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mértékben alkalmazandó azokra a 

helyzetekre, amelyekre nem terjed ki ez a 

rendelet, és amelyek a 2006/123/EK 

irányelv hatálya alá tartoznak. 

 

Módosítás  38 

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 vagy szolgáltatást nyújt, ideértve 

a szerzői jogi védelem alá tartozó nem 

audiovizuális műveket és szolgáltatásokat, 

vagy erre tesz kísérletet a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban; 

 

Módosítás  39 

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 vagy szolgáltatást nyújt, ideértve 

a szerzői jogi védelem alá tartozó nem 

audiovizuális műveket és szolgáltatásokat, 

vagy erre tesz kísérletet a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban, azonban a 

fogyasztó valamely másik tagállam 

állampolgára; 

 

Módosítás  40 

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 vagy szolgáltatást nyújt, ideértve 

a szerzői jogi védelem alá tartozó nem 

audiovizuális műveket és szolgáltatásokat, 

vagy erre tesz kísérletet valamely 

tagállamban, amelynek területén a 

fogyasztó ideiglenesen található, de 

amelyben nem rendelkezik lakóhellyel. 

 

Módosítás   41 

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 sérti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

puszta 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 abban 

az esetben, amikor egy kereskedő a 3., 4. 

és 5. cikknek megfelelően eljárva nem 

tiltja vagy korlátozza a fogyasztók 

számára az online interfészéhez való 

hozzáférést, és nem irányítja át őket 

online interfésze egy attól eltérő 

verziójára, amelyhez a fogyasztók hozzá 

szerettek volna férni, függetlenül a 

fogyasztók származási országától, illetve 

lakóhelyétől, valamint nem alkalmaz 

eltérő általános hozzáférési feltételeket az 

e rendeletben meghatározott esetekben, az 

üzemeltető pusztán ezen okok alapján 

nem tekinthető úgy, mint aki aktívan arra 

a tagállamra irányítja a tevékenységét, 

amely tagállamban a fogyasztók szokásos 
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tartózkodási helye vagy lakóhelye 

található. Ez azonban nem alkalmazható 

abban az esetben, amikor a kötelező 

rendelkezéseknek való puszta 

megfelelésen túlmutató egyéb tényezők 

megléte arra utal, hogy a kereskedő 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységét 

egy ilyen tagállamra irányítja. 

 

Módosítás   42 

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 

 

Módosítás   43 

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 az értékesítési árakat –, amelyek 

szabályozzák a fogyasztók 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 

fogyasztó között egyedileg megtárgyalt 

szerződés hiányában érvényesek; 
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Módosítás   44 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f 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; 

 

Módosítás   45 

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; 

 

Módosítás   46 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) „területi alapú 

tartalomkorlátozás”: bizonyos online 

interfészekhez való hozzáférés földrajzi 

okok miatti indokolatlan korlátozása 
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technológiai eszközök használatával vagy 

más módon. 

 

Módosítás   47 

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 

származási helyével vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okokból. 

 

Módosítás   48 

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 fogyasztó származási 

országával vagy lakóhelyével kapcsolatos 

okokból nem irányíthatják át a fogyasztót 

online interfészük olyan verziójára, amely 

– elrendezése, nyelvhasználata vagy egyéb 

jellemzői miatt – az adott származási 

országgal vagy lakóhellyel rendelkező 

fogyasztó szempontjából specifikusan eltér 

attól az online interfésztől, amelyhez a 

vevő eredetileg hozzáférni szándékozott, 

kivéve, ha a fogyasztó az átirányítás előtt 

kifejezett hozzájárulását adta az 

átirányításhoz azon az interfészen, 

amelyhez a fogyasztó hozzáférni 

szándékozott. 

 

Módosítás   49 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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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 hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész azon verziójának, 

amelyhez a fogyasztó kezdetben hozzá 

kívánt férni, továbbra is könnyen 

hozzáférhetőnek kell lennie a fogyasztó 

számára. 

 

Módosítás   50 

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 alkalmazandóak abban az 

esetben, ha az ügyfelek a kereskedő online 

interfészéhez való hozzáférésének letiltása 

vagy korlátozása vagy az átirányítás 

bizonyos fogyasztók vagy bizonyos 

területeken tartózkodó fogyasztók esetében 

olyan, az uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy olyan, a tagállami 

jogszabályokban foglalt, az uniós joggal 

összhangban lévő követelménynek való 

megfelelés biztosítása miatt szükséges, 

amelynek hatálya alá tartoznak a 

kereskedő tevékenységei. 

 

Módosítás   51 

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 

(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 
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online interfésznek a nyelvével, amelyhez 

a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott. 

fogyasztó részére. Ennek az indoklásnak a 

nyelve megegyezik annak az online 

interfésznek a nyelvével, amelyhez a 

fogyasztó eredetileg hozzáférni 

szándékozott. 

 

Módosítás   52 

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 

származási helyével vagy lakóhelyével 

kapcsolatos okokból, ahol: 

 

Módosítás   53 

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) a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamba, hanem a kereskedő és a 

fogyasztó között egyeztetett olyan 

helyszínen történik az átvétel, ahol a 

kereskedő szakmai tevékenységet folytat; 

 

Módosítás   54 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 
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biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

hozzáférés, biztosítása szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz, illetve ezek 

használata; 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

nem fizikai formában történő eladás vagy 

hozzáférés biztosítása szerzői jogi védelem 

alá tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz, illetve ezek használatának 

lehetővé tétele; 

 

Módosítás  55 

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 nem 

audiovizuális műveket vagy 

szolgáltatásokat nyújt, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, amelyek 

vonatkozásában a kereskedő jogosult vagy 

engedéllyel rendelkezik az ilyen tartalom 

érintett területeken történő használatára. 

 

Módosítás   56 

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) a kereskedő a b) 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. 

 

Módosítás   57 

Rendeletre irányuló javaslat 
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4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 

tilalom nem zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy a kereskedők eltérő általános 

hozzáférési feltételeket alkalmazzanak – 

ideértve az értékesítési árat is – a 

különböző tagállamok vonatkozásában, 

vagy meghatározott területről származó 

fogyasztók, illetve bizonyos fogyasztói 

csoportok számára. 

 

Módosítás   58 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A kereskedőknek lehetőségük van 

arra, hogy ne szállítsanak árut vagy ne 

nyújtsanak szolgáltatást a határokon át 

azokban az esetekben, amikor a szállítás 

vagy a szolgáltatásnyújtás járulékos 

költségeket teremt és/vagy kiegészítő 

intézkedéseket tesz szükségessé a 

kereskedő részéről. 

 

Módosítás  59 

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 

alkalmazandó, figyelembe véve az uniós 

jogban vagy a tagállami jogban 

meghatározott, az uniós jognak megfelelő 

olyan követelményeket, amelyek 

megtiltják a kereskedőnek, hogy bizonyos 

fogyasztók vagy bizonyos területeken 

tartózkodó fogyasztók részére árut adjon el 
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vagy szolgáltatást nyújtson. 

 

Módosítás   60 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Könyvek értékesítése esetében az (1) 

bekezdésben meghatározott tilalom nem 

zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedő bizonyos területeken eltérő 

árkat alkalmazzon akkor, ha erre az uniós 

joggal összhangban álló tagállami 

jogszabály kötelezik. 

Könyvek értékesítése esetében az (1) 

bekezdésben meghatározott tilalom nem 

érinti az árak meghatározására 

vonatkozó, az uniós joggal összhangban 

álló tagállami jogszabályokat. 

 

Módosítás   61 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 E rendelet nem érinti a szerzői jog és a 

szomszédos jogok terén alkalmazandó 

szabályokat. 

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   62 

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, 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a fogyasztó származási 
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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: 

helyével 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: 

 

Módosítás   63 

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 és érvénytelenné 

válnak azok a rendelkezések, amelyek 

értelmében a kereskedőknek a 

330/2010/EU rendelet értelmében vett 
passzív értékesítések terén e rendelet 

megsértésével járó kötelezettségei 

keletkeznek. 

 

Módosítás   64 

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. 

Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. 

(2) A tagállamok megállapítják az e 

rendeletben foglalt rendelkezések 

megszegése esetén alkalmazandó 

szankciókat, és minden intézkedést 

megtesznek azok végrehajtása érdekében. 

Az előírt szankcióknak hatékonynak, 

arányosnak és visszatartó erejűnek kell 

lenniük. 

 

Módosítás   65 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (2a) A (2) bekezdésben említett 

szankciókat közölni kell a Bizottsággal, és 

a Bizottság weboldalán hozzáférhetővé 

kell tenni a nyilvánosság számára. 

 

Módosítás   66 

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 két évvel]-ig és 

ezt követően szükség szerint és legkésőbb 

négyévente a Bizottság értékeli e rendelet 

alkalmazását a jogi, a technikai és a 

gazdasági fejlemények fényében, és 

megfelelő jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Ezt 

az értékelést, ha alkalmazható, jogalkotási 

javaslatnak kell kísérnie a jelenlegi 

rendelet felülvizsgálata céljából. 

 Az (1) bekezdésben említett jelentésnek 

értékelést kell tartalmaznia e rendelet 

hatályának lehetséges kiterjesztéséről, 

nevezetesen a 4. cikk (1) bekezdése b) 

pontjában foglalt tilalom kiterjesztéséről 

az elektronikus úton való szolgáltatások 

nyújtására, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védett tartalmakhoz, valamint 

más területekhez (például zenéhez, e-

könyvekhez, játékokhoz és/vagy 

szoftverekhez) való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása. 

 Ezen kívül a jelentésnek különös 

figyelmet kell fordítania a kkv-kra és a 

kezdő vállalkozásokra gyakorolt 

lehetséges gazdasági hatásokra, az e 

rendelet 7. cikkében említett nemzeti 

végrehajtási intézkedések hatékonyságára, 

valamint a személyes adatok használatára 

és védelmére történő összpontosításra. 
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Módosítás   67 

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 szolgálatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az 

érintett területek vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell annak 

lehetőségét, hogy e rendelet hatálya 

kiterjeszthető-e további olyan ágazatokra, 

mint a pénzügyi, a közlekedési, az 

elektronikus hírközlési, az egészségügyi 

vagy az audiovizuális szolgáltatások, 

feltéve, hogy a kereskedő rendelkezik az 

olyan, elektronikus úron nyújtott 

audiovizuális művek, immateriális javak 

vagy szolgáltatások használatához 

szükséges jogokkal vagy megszerezte az 

ehhez szükséges engedélyt, amelyek fő 

jellemzője a szerzői jogi védelem alá 

tartozó művekhez vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés, valamint 

ezek használatának biztosítása. 

 

Módosítás  68 

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 
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