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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát a képviseleti keresetekről szóló irányelvre, amely 
biztosítaná, hogy a tagállamok teljes körűen alkalmazzák, érvényesítsék és végrehajtsák az 
uniós jogot, és megfelelő jogorvoslatot nyújtsanak a polgárok számára.

A képviseleti keresetekről szóló irányelv nem avatkozik be a már meglévő mechanizmusokba 
az 1. mellékletben említett irányelvek javítása vagy módosítása tekintetében helyi fuvarozók 
vagy utazásszervezők révén, ehelyett a meglévő jogszabályok fogyasztóbarát alkalmazását 
segítő eszközként kell rá tekinteni. Jogvita esetén a képviseleti kereset elfogadhatóságának 
kérdésében az érintett tagállam rendelkezik joghatósággal (a joghatóságot a 44/2001/EK 
Brüsszel I. rendelet alapján kell megállapítani).

Az érintett fuvarozási vagy turisztikai ágazatok – például a légi, vasúti, tengeri utazás és a 
szervezett utazás – konkrét jellemzőit azok az ágazatspecifikus irányelvek veszik figyelembe, 
amelyekre a képviseleti keresetindítás lehetősége vonatkozni fog.

Az előadó úgy véli, hogy az átfogó fogyasztóvédelem érdekében sürgősen szükség van az 
ágazatspecifikus irányelvek átdolgozására, frissítésére és a piaci fejleményekhez való 
hozzáigazítására. Különösen igaz ez a légi utasok jogairól szóló irányelv esetében. A 
képviseleti keresetekről szóló irányelv nem vonhatja el a figyelmet arról, hogy az utasjogok 
felülvizsgálata már régóta esedékes. Jelenleg azonban túl korai megmondani, hogy sor kerül-e 
átdolgozásra a képviseleti keresetekről szóló irányelv hatálybalépése után, ezért a Bizottság 
által az 1. melléklet további fenntartásának értékelésére javasolt határidő kevéssé tűnik 
helyénvalónak.

A kollektív jogorvoslati eljárásokat nem szabad olyan közfeladatok ellátására használni mint 
például a kárt okozó magatartások büntetőjogi üldözése. Az ilyen feladatokat nem szabad úgy 
magánfelekre ruházni, hogy ennek során magánfelek kapjanak kizárólagos hozzáférést a 
vonatkozó eljárásokhoz. 

Az irányelv nem veszi figyelembe az olyan párhuzamos eljárások lehetőségét, amelyek 
akadályozhatják a későbbi képviseleti kereseteket. Ebben az esetben részletes elemzésre és 
szabályozásra van szükség a bíróságok, a fogyasztók és a vállalkozások számára is káros, 
túlzottan nagy számú eljárás elkerülése érdekében.

Nem szabad a vállalkozásokkal szembeni önkényes, zsaroló jellegű keresetek indítására 
ösztönözni, ami jövedelmező üzleti modellé is fejlődhet.

Emellett az előadó az alábbi pontokban látja szükségesnek a javaslat jobbítását:

1. A feljogosított egységek fogalmának meghatározása: az előfeltételeket szűkebben kell 
meghatározni, továbbá a feltételeknek az érintett feljogosított egységek a képviseleti eljárás 
teljes időtartama alatt meg kell, hogy feleljenek.  

2. Az önkéntes részvételi rendszer: az előadó elutasítja az olyan magánjogi képviseleti 
kereseteket, amelyekre az érintett fogyasztók nem adtak felhatalmazást, mivel az önkéntes 
részvételi rendszertől való elmozdulás nincs összhangban az európai jogi hagyományokkal. A 
kollektív jogorvoslatnak előfeltételét kell, hogy képezze a fogyasztók igényeik 
érvényesítésébe való beleegyezése. Ugyanakkor egy önkéntes részvételi rendszer alkalmazása 
esetén feltételeznünk kell, hogy „bagatell” ügyekben nem lenne széles körben beszerezhető a 
feltételezett károsultak egyetértése, mivel az esetleges kártérítésből közvetlen előnyük nem 
származna.
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3. A feljogosított egységek finanszírozása: a feljogosított egységeket semmilyen 
körülmények között nem szabad állami támogatásból finanszírozni. E téren érvényesülnie kell 
a felperesek és az alperesek egyenlősége elvének. Egyik fél sem részesülhet kedvezőbb 
elbánásban. 

4. Ügyvédi díjak: a képviseleti keresetek nem ösztönözhetnek az érintett felek számára 
szükségtelen jogvitákra. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ne legyen lehetőség 
sikerdíjak alkalmazására.  

5. Büntetőeljárások: Az esetlegesen kapott kártérítés összege nem lehet nagyobb, mint 
ami egyéni perindítás révén megszerezhető lett volna. 

MÓDOSÍTÁS:

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A feljogosított egységek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós 
hatásainak megszüntetésére irányuló 
intézkedésekért folyamodjanak. Ezen 
intézkedéseknek - adott esetben és a 
nemzeti jogszabályok biztosította 
lehetőségeken belül - olyan jogorvoslati 
határozat formáját kell ölteniük, amely 
kötelezi a kereskedőt többek között 
kártérítésre, javításra, cserére, 
árcsökkentésre, a szerződés 
megszüntetésére vagy a kifizetett ár 

(16) A feljogosított egységek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a jogsértés tartós 
hatásainak megszüntetésére irányuló 
intézkedésekért folyamodjanak. Ezen 
intézkedéseknek – adott esetben és a 
nemzeti jogszabályok biztosította 
lehetőségeken belül – olyan jogorvoslati 
határozat formáját kell ölteniük, amely 
kötelezi a kereskedőt többek között 
kártérítésre, javításra, cserére, elszállításra, 
árcsökkentésre, a szerződés 
megszüntetésére vagy a kifizetett ár 
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visszatérítésére. visszatérítésére.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Amennyiben az ugyanazon 
gyakorlat által érintett fogyasztók 
azonosíthatók, és egy meghatározott 
időszakban vagy vásárlás során hasonló 
kárt szenvedtek, például hosszú távú 
fogyasztói szerződések esetében, a bíróság 
vagy közigazgatási hatóság a képviseleti 
eljárásban egyértelműen meghatározhatja a 
jogsértés által érintett fogyasztói csoportot. 

(20) Amennyiben az ugyanazon 
gyakorlat által érintett fogyasztók 
azonosíthatók, és egy meghatározott 
időszakban vagy vásárlás során hasonló 
kárt szenvedtek, például hosszú távú 
fogyasztói szerződések esetében, a bíróság 
vagy közigazgatási hatóság a képviseleti 
eljárásban egyértelműen meghatározhatja a 
jogsértés által érintett fogyasztói csoportot. 
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A bíróság vagy közigazgatási hatóság 
különösen arra kérheti a jogsértő 
kereskedőt, hogy szolgáltasson releváns 
információkat, például az érintett 
fogyasztók kilétét és a gyakorlat 
időtartamát. Célszerűségi és hatékonysági 
okokból ezekben az esetekben a 
tagállamok nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban fontolóra vehetik, hogy a 
fogyasztók közvetlenül hivatkozhassanak 
egy jogorvoslati határozatra annak 
kibocsátása után anélkül, hogy a 
jogorvoslati határozat meghozatala előtt 
egyéni meghatalmazást kellene adniuk.

A bíróság vagy közigazgatási hatóság 
különösen arra kérheti a jogsértő 
kereskedőt, hogy szolgáltasson releváns 
információkat, például az érintett 
fogyasztók kilétét és a gyakorlat 
időtartamát. Célszerűségi és hatékonysági 
okokból ezekben az esetekben a 
tagállamok nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban fontolóra vehetik annak 
lehetővé tételét, hogy a fogyasztók 
közvetlenül hivatkozhassanak egy 
jogorvoslati határozatra annak kibocsátása 
után anélkül, hogy a jogorvoslati határozat 
meghozatala előtt egyéni meghatalmazást 
kellene adniuk.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv eljárási 
mechanizmust állapít meg, amely nem 
érinti a fogyasztók szerződéses és 
szerződésen kívüli jogorvoslatokra 
vonatkozó anyagi jogait - mint például a 
kártérítés, a szerződés felmondása, a 
visszatérítés, a csere, a javítás vagy az 
árcsökkenés - meghatározó szabályokat 
abban az esetben, ha érdekeik sérültek a 
jogsértés miatt. Ezen irányelv alapján 
jogorvoslatra irányuló képviseleti eljárás 
csak akkor indítható, ha az uniós vagy 
nemzeti jog ilyen anyagi jogokról 
rendelkezik.

(23) Ez az irányelv eljárási 
mechanizmust állapít meg, amely nem 
érinti a fogyasztók szerződéses és 
szerződésen kívüli jogorvoslatokra 
vonatkozó anyagi jogait – mint például a 
kártérítéshez, a szerződés 
megszüntetéséhez, a visszatérítéshez, a 
cseréhez, az elszállításhoz, a javításhoz
vagy az árcsökkentéshez való jogot –
meghatározó szabályokat abban az esetben, 
ha érdekeik sérültek a jogsértés miatt. Ezen 
irányelv alapján jogorvoslatra irányuló 
képviseleti eljárás csak akkor indítható, ha 
az uniós vagy nemzeti jog ilyen anyagi 
jogokról rendelkezik.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A feljogosított egységeknek teljes 
mértékben átláthatóknak kell lenniük 
általában tevékenységük finanszírozásának 
forrásával, valamint a konkrét 
jogorvoslatot célzó képviseleti eljárást 
támogató pénzeszközökkel kapcsolatban, 
hogy a bíróságok vagy közigazgatási 
hatóságok eldönthessék, hogy fennállhat-e 
összeférhetetlenség a harmadik fél és a 
feljogosított egység között, továbbá a 
visszaélésszerű pereskedés kockázatának 
elkerülése és annak értékelhetősége 
érdekében, hogy a finanszírozó harmadik 
fél elegendő forrással rendelkezik-e a 
feljogosított egységgel szemben fennálló 

(25) A feljogosított egységeknek az 
eljárás minden egyes szakasza során teljes 
mértékben átláthatóknak kell lenniük 
általában tevékenységük finanszírozásának 
forrásával, valamint a konkrét 
jogorvoslatot célzó képviseleti eljárást 
támogató pénzeszközökkel kapcsolatban, 
hogy a bíróságok vagy közigazgatási 
hatóságok eldönthessék, hogy fennállhat-e 
összeférhetetlenség a harmadik fél és a 
feljogosított egység között, továbbá a 
visszaélésszerű pereskedés kockázatának 
elkerülése és annak értékelhetősége 
érdekében, hogy a finanszírozó harmadik 
fél elegendő forrással rendelkezik-e a 
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pénzügyi kötelezettségvállalásai 
teljesítéséhez. A feljogosított egység által a 
képviseleti elárás felügyeletét ellátó 
bíróságnak vagy közigazgatási hatóság 
rendelkezésére bocsátott információknak 
lehetővé kell tennie annak értékelését, 
hogy a harmadik fél befolyásolhatja-e a 
feljogosított egység képviseleti eljárásban 
hozott döntéseit, beleértve a perbeli 
egyezséget is, és hogy nyújt-e 
finanszírozást jogorvoslatra irányuló 
képviseleti eljáráshoz olyan alperessel 
szemben, aki a finanszírozó versenytársa 
vagy eltartója. Amennyiben a fenti 
körülmények bármelyike megerősítést 
nyer, a bíróságnak vagy közigazgatási 
hatóságnak felhatalmazással kell 
rendelkeznie, hogy a feljogosított egységet 
az érintett finanszírozás elutasítására 
kötelezze, és szükség esetén az adott 
ügyben megtagadja a feljogosított egység 
eljárási jogképességének elismerését.

feljogosított egységgel szemben fennálló 
pénzügyi kötelezettségvállalásai 
teljesítéséhez. A feljogosított egység által a 
képviseleti eljárás felügyeletét ellátó 
bíróságnak vagy közigazgatási hatóság 
rendelkezésére bocsátott információknak 
lehetővé kell tennie annak értékelését, 
hogy a harmadik fél befolyásolhatja-e a 
feljogosított egység képviseleti eljárásban 
hozott döntéseit, beleértve a perbeli 
egyezséget is, és hogy nyújt-e 
finanszírozást jogorvoslatra irányuló 
képviseleti eljáráshoz olyan alperessel 
szemben, aki a finanszírozó versenytársa 
vagy eltartója. Amennyiben a fenti 
körülmények bármelyike megerősítést 
nyer, a bíróságnak vagy közigazgatási 
hatóságnak felhatalmazással kell 
rendelkeznie, hogy a feljogosított egységet 
az érintett finanszírozás elutasítására 
kötelezze, és szükség esetén az adott 
ügyben megtagadja a feljogosított egység 
eljárási jogképességének elismerését.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók tájékoztatást kapjanak egy 
képviseleti keresetről, elengedhetetlen a 
siker szempontjából. A fogyasztókat 
tájékoztatni kell a folyamatban lévő 
képviseleti eljárásról, arról a tényről, hogy 
a kereskedő gyakorlata jogsértésnek 
minősül, a jogsértés megállapítását 
követően őket megillető jogokról, valamint 
az érintett fogyasztók által megteendő 
bármely további lépésről, különösen a 
jogorvoslat tekintetében. A jogsértésre 
vonatkozó tájékoztatás terjesztéséből 
adódó hírnévvel kapcsolatos kockázatok 
szintén fontosak a fogyasztói jogokat sértő
kereskedők elrettentéséhez.

(31) Annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók tájékoztatást kapjanak egy 
képviseleti keresetről, elengedhetetlen a 
siker szempontjából. A fogyasztókat 
tájékoztatni kell a folyamatban lévő 
képviseleti eljárásról, arról a tényről, hogy 
a kereskedő gyakorlata jogsértésnek 
minősül, a jogsértés megállapítását 
követően őket megillető jogokról, valamint 
az érintett fogyasztók által megteendő 
bármely további lépésről, különösen a 
jogorvoslat tekintetében. A jogsértésre 
vonatkozó tájékoztatás terjesztéséből 
adódó hírnévvel kapcsolatos kockázatok 
szintén fontosak a fogyasztói jogokat 
szándékosan megsértő kereskedők 
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elrettentéséhez.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem akadályozza 
meg a tagállamokat abban, hogy olyan 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el, amelyek a feljogosított 
egységek vagy bármely más érintett 
személyek részére a fogyasztók kollektív 
érdekeinek védelmét célzó egyéb 
eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák 
nemzeti szinten.

(2) Ennek az irányelvnek a célja a 
minimumszabályok harmonizálása, és
nem akadályozza meg a tagállamokat 
abban, hogy olyan rendelkezéseket 
tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek 
a feljogosított egységek vagy bármely más 
érintett személyek részére a fogyasztók 
kollektív érdekeinek védelmét célzó egyéb 
eljárásjogi eszközök biztosítását célozzák 
nemzeti szinten.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az I. mellékletben 
felsorolt uniós jogi aktusok 

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

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

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállam jogának 
megfelelően hozták létre;

a) valamely tagállam jogának 
megfelelően hozták létre és 
nyilvántartásba vették a szervezet 
tagállama illetékes minisztériumánál 
vezetett listán;

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legalább három éve hozták létre és 
a megelőző három évben folyamatosan 
aktívan működött;
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok közlik a Bizottsággal 
a feljogosított egységek listáját és annak 
esetleges frissítéseit.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) rendelkezik a megfelelő pénzügyi 
és emberi erőforrásokkal, valamint jogi 
szakértelemmel ahhoz, hogy több személy 
képviseletét érdekeiknek megfelelően 
ellássa.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) közvetlen kapcsolatnak kell 
fennállnia az egység fő célkitűzései és az 
uniós jog alapján biztosított, feltételezetten 
megsértett jogok között, amelyek 
tekintetében az eljárást indították;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) közhasznú célt szolgál.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
különösen a fogyasztói szervezetek és a 
független közszférabeli szervek jogosultak 
legyenek a feljogosított egység jogállására. 
A tagállamok egynél több tagállamból 
származó tagokat képviselő fogyasztói
szervezeteket is kijelölhetnek.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közérdek védelmét szolgáló állandó vagy 
ad hoc szervezetek, különösen a fogyasztói 
szervezetek és a független közszférabeli 
szervek jogosultak legyenek a feljogosított 
egység jogállására. A tagállamok egynél 
több tagállamból származó tagokat 
képviselő szervezeteket is kijelölhetnek.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogsértés megszüntetésére irányuló 
határozat kérelmezése érdekében a 
feljogosított egységeknek nem kell 
megszerezniük az érintett fogyasztók 
megbízását, vagy bizonyítékot 
szolgáltatniuk az érintett fogyasztók ért 
tényleges veszteségről vagy kárról, illetve 
a kereskedő szándékosságáról vagy 
gondatlanságáról.

A jogsértés megszüntetésére irányuló 
határozat kérelmezése érdekében a 
feljogosított egységeknek meg kell 
szerezniük az érintett fogyasztók 
megbízását, vagy bizonyítékot 
szolgáltatniuk az érintett fogyasztók ért 
tényleges veszteségről vagy kárról, illetve 
a kereskedő szándékosságáról vagy 
gondatlanságáról.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) jogorvoslati határozat, amely adott 
esetben kötelezi a kereskedőt többek között 
kártérítésre, javításra, cserére, 
elszállításra, árcsökkentésre, a szerződés 
megszüntetésére vagy a kifizetett ár 
visszatérítésére.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 5. cikk (3) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított 
egységek jogosultak legyenek képviseleti 
eljárások indítására olyan jogorvoslati
határozat érdekében, amely a kereskedő 
számára előírják többek között a 
kártérítést, a javítást, a cserét, az 
árcsökkentést, a szerződés megszüntetését 
vagy adott esetben a kifizetett ár 
visszatérítését. A tagállamok előírhatják a 
meghatalmazást az érintett fogyasztók 
részéről a megállapító vagy a jogorvoslati
határozat meghozatala előtt.

A 5. cikk (3) bekezdésének
alkalmazásában a tagállamok biztosítják, 
hogy a feljogosított egységek jogosultak 
legyenek képviseleti eljárások indítására 
olyan jogorvoslatot elrendelő határozat 
érdekében, amely a kereskedő számára 
előírják többek között a kártérítést, a 
javítást, a cserét, az elszállítást, az 
árcsökkentést, a szerződés megszüntetését 
vagy adott esetben a kifizetett ár 
visszatérítését. A tagállamok megkövetelik
a meghatalmazást az érintett fogyasztók 
részéről a megállapító vagy a jogorvoslatot 
elrendelő határozat meghozatala előtt.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A feljogosított egységeknek a nemzeti 
jogban foglatak szerint elegendő 
információt kell szolgáltatnia az intézkedés 
alátámasztásához, beleértve a cselekvés
által érintett fogyasztók leírását, valamint a 
megoldandó ténybeli és jogi kérdéseket.

A feljogosított egységnek a nemzeti jogban 
foglaltak szerint elegendő információt kell 
szolgáltatnia a kereset alátámasztására, 
beleértve a kereset által érintett fogyasztók 
leírását, valamint a megoldandó ténybeli és 
jogi kérdéseket és annak bizonyítását, 
hogy az igényérvényesítési eljárást 
kimerítették azokban az esetekben, amikor 
a fogyasztói jogokat előre meghatározott 
igényeken alapuló szabályok védik.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a 
tagállamok felhatalmazhatnak egy 
bíróságot vagy közigazgatási hatóságot
arra, hogy jogorvoslati határozat helyett a 
kereskedő az I. mellékletben felsorolt 
uniós jogi aktusok megsértésével kárt 
szenvedett fogyasztók felé fennálló 
felelősségét megállapító határozatot 
hozzon kellően indokolt esetekben, 
amennyiben az érintett fogyasztókat érő
egyéni sérelem jellege miatt az egyéni 
jogorvoslat számszerűsítése bonyolult.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
feljogosított egység csak azután 
kaphasson egyedi fogyasztótól jogszerűen 
meghatalmazást, miután a feljogosított 
egység az említett fogyasztót írásban teljes 
körűen tájékoztatta a következőkről: i. a 
kollektív eljárás minden releváns 
szempontja; ii. a fogyasztó lehetősége arra, 
hogy igényével először a feljogosított 
egység közreműködése nélkül közvetlenül 
vagy ügyvéd vagy a nemzeti jog által 
megengedett más képviselő útján a 
kereskedőhöz forduljon; valamint iii. a 
rendelkezésre álló egyéni jogorvoslati 
lehetőségek, beleértve az alternatív 
vitarendezésről szóló, 2013. május 21-i 
2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozókat is.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogsértés által érintett fogyasztók 
azonosíthatók és ugyanazon gyakorlat 
okozta hasonló sérelmet szenvedtek egy 
időszak vagy egy vásárlás során. Ilyen 
esetekben az egyes érintett fogyasztóktól 
származó meghatalmazás nem képezi a 
kereset benyújtásának feltételét. A 
jogorvoslatot az érintett fogyasztóknak 
kell címezni;

törölve

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fogyasztók kis mértékű 
veszteséget szenvedtek el, és aránytalan 
lenne a jogorvoslat megosztása közöttük. 
Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, 

törölve
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hogy az érintett fogyasztóktól származó 
meghatalmazás ne legyen feltétel. A 
jogorvoslatot a fogyasztók kollektív 
érdekeit szolgáló közérdekű célra kell 
fordítani.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A feljogosított egység által a 6. 
cikk (2) bekezdése alapján nyújtott 
tájékoztatás a következőkre terjed ki: i. a 
feljogosított egység megnevezése és az 
uniós jog vonatkozó rendelkezéseihez 
fűződő jogos érdekei; ii. a kollektív eljárás 
minden lehetséges lépése és várható 
időtartama; iii. annak módjai, ahogyan az 
érintett fogyasztók egyénileg vagy 
kollektíven befolyásolhatják a feljogosított 
egység döntéseit a kollektív eljárással 
kapcsolatban, vagy ezek hiánya; iv.
világos tájékoztatás a kollektív eljáráshoz 
kapcsolódó minden olyan költségről, 
amely az egyéni fogyasztóra terhelhető, 
vagy tőle visszatartható, beleértve egy 
számítási példát arról, hogy az ilyen 
költségek miként érinthetik azt a 
lehetséges kártérítést vagy más formájú 
jogorvoslatot, amelyben az egyéni 
fogyasztó esetleg részesülhet;valamint v. 
részletes információk arról, hogy az egyes 
fogyasztók hogyan és mikor kapják meg a 
kártérítést vagy a jogorvoslat más 
formáját abban az esetben, ha a kollektív 
eljárás sikeresnek bizonyul.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett, (1) A 6. cikk (1) bekezdésében említett, 
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jogorvoslatot igénylő feljogosított egység 
az eljárás korai szakaszában bejelenti a 
tevékenységéhez általában és az eljárásban 
felhasznált pénzeszközök forrását. 
Bizonyítania kell, hogy elegendő pénzügyi
forrással rendelkezik ahhoz, hogy az 
érintett fogyasztók érdekeit képviselje, és 
hogy a kereset sikertelensége esetén 
minden abból adódó költséget fedezni 
tudjon.

jogorvoslatot igénylő feljogosított egység 
az eljárás korai szakaszában bejelenti a 
tevékenységéhez általában és az eljárásban 
az eljárás egésze során felhasznált 
pénzeszközök forrását. Átlátható módon 
bizonyítania kell, hogy elegendő forrással 
rendelkezik ahhoz, hogy az érintett 
fogyasztók érdekeit képviselje, és hogy a 
kereset sikertelensége esetén minden abból 
adódó költséget fedezni tudjon.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
sikeres képviseleti kereset nyomán a 
vállalat által fizetendő kártérítés kizárólag 
az érintett fogyasztókat illesse meg; az 
esetlegesen felmerült személyzeti vagy jogi 
költségeket akkor lehet levonni, ha ezeket 
a feljogosított egység számára más úton 
nem térítik meg.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A képviseleti kereset sikertelensége 
esetén a felmerült költségeket a 
feljogosított egységnek kell viselnie.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a bíróság vagy a közigazgatási 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a bíróság vagy a közigazgatási 



AD\1169652HU.docx 19/24 PE627.831v02-00

HU

hatóság a jogsértő kereskedő számára 
előírja, hogy a 5. és 6. cikkben említett 
intézkedéseket tartalmazó jogerős 
határozatokról valamint a 8. cikk említett 
jóváhagyott egyezségekről az ügy 
körülményeinek megfelelően és 
meghatározott határidőn belül tájékoztassa 
az érintett fogyasztókat, beleértve adott 
esetben az összes érintett fogyasztó 
egyenkénti értesítését is.

hatóság a 5. és 6. cikkben említett 
intézkedéseket tartalmazó jogerős 
határozatokról valamint a 8. cikk említett 
jóváhagyott egyezségekről az ügy 
körülményeinek megfelelően és 
meghatározott határidőn belül tájékoztassa 
az érintett fogyasztókat, beleértve adott 
esetben az összes érintett fogyasztó 
egyenkénti értesítését is.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság hozzáférhető módon 
tájékoztatást kapjon a közelgő, a 
folyamatban lévő és lezárt kollektív 
keresetekről, többek között egy nyilvános 
honlap révén.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy olyan 
feljogosított egység kérelmére, amely 
észszerűen elérhető tényeket és 
bizonyítékokat mutat be a képviseleti 
eljárásban és jelzi, hogy az alperes 
birtokában további bizonyítékok 
találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási 
hatóság a nemzeti eljárási szabályoknak 
megfelelően elrendelheti, hogy az alperes 
– az alkalmazandó uniós és nemzeti 
titoktartási szabályokra is figyelemmel – az 
ilyen bizonyítékot bemutassa.

A tagállamok biztosítják, hogy olyan 
feljogosított egység kérelmére, amely 
észszerűen elérhető tényeket és 
bizonyítékokat mutat be a képviseleti 
eljárásban és jelzi, hogy az alperes 
birtokában további bizonyítékok 
találhatóak, a bíróság vagy közigazgatási 
hatóság elrendelheti, hogy az alperes az 
ilyen bizonyítékot bemutassa. Ennek a 
határozatnak a nemzeti eljárási 
szabályoknak megfelelően, az 
alkalmazandó uniós és nemzeti titoktartási 
szabályokra is figyelemmel a kért 
bizonyíték rendelkezésre bocsátása 
szükségességének, hatókörének és 
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arányosságának értékelésén kell 
alapulnia.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket - például az 
alkalmazandó bírósági vagy igazgatási 
díjak korlátozása, adott esetben a 
költségmentességre való jogosultság 
biztosítása, vagy e célból állami 
finanszírozás biztosítása révén - annak 
biztosítása érdekében, hogy a képviseleti 
eljárások költségei ne képezzenek 
pénzügyi akadályt a feljogosított egységek 
számára, hogy azok hatékonyan 
gyakorolhassák a 5. és 6. cikkben említett 
jogaikat.

(1) A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket – például az 
alkalmazandó bírósági vagy igazgatási 
díjak korlátozása, adott esetben a 
költségmentességre való jogosultság 
biztosítása révén – annak biztosítása 
érdekében, hogy a képviseleti eljárások 
költségei ne képezzenek pénzügyi akadályt 
a feljogosított egységek számára, hogy 
azok hatékonyan gyakorolhassák a 5. és 6. 
cikkben említett jogaikat.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb az ezen irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság értékeli, hogy a légi és a vasúti 
utasok jogaira vonatkozó szabályok az 
ezen irányelvben előírtakhoz hasonló 
mértékben védik-e a fogyasztók jogait. 
Amennyiben ez az eset áll fenn, a 
Bizottság megfelelő javaslatokat kíván 
tenni, amelyek különösen az I. melléklet 
10. és 15. pontjában említett aktusok ezen 
irányelv 2. cikkében meghatározott 
hatálya alól való kivonásából állhatnak.

törölve

Módosítás 40
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 
261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) 
a visszautasított beszállás és légi járatok 
törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról és a 295/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 46., 2004.2.17., 1. o.).

törölve

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) 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.).

törölve

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) 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.).

törölve

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 32 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) 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.).

törölve

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET A 2. CIKK (4) 
BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT UNIÓS 
JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új) – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) 
a visszautasított beszállás és légi járatok 
törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról és a 295/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 46., 2004.2.17., 1. o.).



AD\1169652HU.docx 23/24 PE627.831v02-00

HU

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti 
eljárások

Hivatkozások COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
2.5.2018

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

TRAN
31.5.2018

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Georg Mayer
23.5.2018

Vizsgálat a bizottságban 9.10.2018

Az elfogadás dátuma 22.11.2018

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

21
14
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 
Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 
Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, 
Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele 
Preuß, Franck Proust, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, 
Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, 
István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, 
Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Anders Sellström, Henna 
Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 
(200. cikk (2) bekezdés)

Michael Gahler, Clare Moody, Flavio Zanonato



PE627.831v02-00 24/24 AD\1169652HU.docx

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

21 +

ALDE Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Roberts Zīle

ENF Marie-Christine Arnautu

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,,Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck 
Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes 
Pascual, Wim van de Camp

14 -

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine 
Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio 
Zanonato, Janusz Zemke

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor  

1 0

EFDD Daniela Aiuto

Szavazathelyesbítések

+

-

0

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


	1169652HU.docx

