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Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 1
5a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a digitális környezetben a fogyasztók bizalmáról szóló, 2007. június 21-i 
állásfoglalására,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. üdvözli a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról szóló bizottsági közleményt, 
és egyben nagyra értékeli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a fogyasztói 
tudatosság egy magasabb szintjén kialakított fogyasztói kultúrát vezessen be, ami az 
érvényes jogi keret megfelelőbb átültetésének és végrehajtásának alapját képezi;

Or. sk
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Módosítás, előterjesztette: Marianne Thyssen

Módosítás: 3
2. bekezdés

2. álláspontja szerint a fogyasztóüggyel kapcsolatban horizontális megközelítésre van 
szükség, és alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók érdekeit valamennyi érintett 
politikai területen figyelembe vegyék; üdvözli ezért, hogy a Bizottság kiemelte, hogy 
biztosítani kell a belső piac fokozottabb reagáló képességét a polgárok elvárásaival és 
aggályaival kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelem és a belső piac 
megvalósulása nem egymással ütköző célkitűzések, éppen ellenben, összhangban 
vannak egymással; ezzel kapcsolatban emlékezteti a Bizottságot, hogy a 
fogyasztóügyi politikának az összes politikai területen korán, már a hatásvizsgálat 
szakaszában meg kell jelennie;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 4
2. bekezdés

2. álláspontja szerint a fogyasztóüggyel kapcsolatban horizontális megközelítésre van 
szükség, és alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók érdekeit valamennyi érintett 
politikai területen figyelembe vegyék annak biztosítása érdekében, hogy az EU 
valamennyi fogyasztója ugyanolyan magas szintű védelemben részesüljön; üdvözli 
ezért, hogy a Bizottság kiemelte, hogy biztosítani kell a belső piac fokozottabb reagáló 
képességét a polgárok elvárásaival és aggályaival kapcsolatban; ezzel kapcsolatban 
emlékezteti a Bizottságot, hogy a fogyasztóügyi politikának az összes politikai 
területen korán, már a hatásvizsgálat szakaszában meg kell jelennie, és a fogyasztói 
szervezeteket nagyobb mértékben kell bevonni az ehhez kapcsolódó politikák 
kidolgozásába;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 5
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatának a fogyasztói 
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jogok koherensebb jogi keretét kell eredményeznie; emlékeztet arra, hogy előnyben 
részesíti egy vegyes megközelítés elfogadását, azaz egy horizontális eszközt, 
amelynek elsődleges célja a meglevő jogszabályok koherenciájának biztosítása, és 
amely lehetővé teszi a joghézagok megszüntetését, azáltal, hogy az összes irányelvben 
közös horizontális kérdéseket következetes jogban gyűjti össze; úgy véli, hogy az 
egyedi kérdésekkel továbbra is külön, az egyes ágazatokra vonatkozó irányelvekben 
kell foglalkozni; nagy óvatosságra szólít fel egy olyan rendszer bevezetésekor, 
amelynek keretében a nemzeti kormányoknak nem lesz hatáskörük arra, hogy más 
tagállamok intézkedéseihez, illetve adott esetben a korábban meglévő szinthez képest 
jobb fogyasztóvédelmi intézkedéseket hajtsanak végre; úgy véli, hogy a 
harmonizációt az egyes esetek függvényében kell mérlegelni, és azokban az 
esetekben, ahol a maximális harmonizáció indokoltnak bizonyulhat, az adott 
védintézkedéseket továbbra is fenn kell tartani;

Or. da

Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva

Módosítás: 6
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatának a fogyasztói 
jogok koherensebb jogi keretét kell eredményeznie; (törlés) úgy véli, hogy az egyedi 
kérdésekkel továbbra is külön, az egyes ágazatokra vonatkozó irányelvekben kell 
foglalkozni; ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket a fogyasztóvédelem 
érdekében, ideértve az adatvédelmet és a biztonságot is, különösen a digitális 
világban, a vívmányok felülvizsgálatával összefüggésben, azonban anélkül, hogy 
további indokolatlan terheket rónának a magánszektorra;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Karin Riis-Jørgensen

Módosítás: 7
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatának a fogyasztói 
jogok koherensebb jogi keretét kell eredményeznie; emlékeztet arra, hogy előnyben 
részesíti egy vegyes megközelítés elfogadását, azaz egy horizontális eszközt, 
amelynek elsődleges célja a meglevő jogszabályok koherenciájának biztosítása, és 
amely lehetővé teszi a joghézagok megszüntetését, azáltal, hogy az összes irányelvben 
közös horizontális kérdéseket következetes jogban gyűjti össze; úgy véli, hogy az 
egyedi kérdésekkel továbbra is külön, az egyes ágazatokra vonatkozó irányelvekben 
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kell foglalkozni; a fogyasztói jogok régóta bevett elveit a digitális világban is 
alkalmazni kell, ahol jelenleg egyébként alig léteznek ilyenek; ösztönzi, hogy a 
vívmányok felülvizsgálata keretében tegyenek nagyobb lépéseket a 
fogyasztóvédelem, és benne az adatvédelem biztosítása érdekében a digitális 
világban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 8
3. bekezdés

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatának a fogyasztói 
jogok, köztük az e-kereskedelemmel kapcsolatos fogyasztói jogok koherensebb jogi 
keretét kell eredményeznie; emlékeztet arra, hogy előnyben részesíti egy vegyes 
megközelítés elfogadását, azaz egy fogalommeghatározásokat és technikai 
részleteket is tartalmazó horizontális eszközt, amelynek elsődleges célja a meglevő 
jogszabályok koherenciájának biztosítása és a magasabb szintű fogyasztóvédelem 
elérése, és amely lehetővé teszi a joghézagok megszüntetését is, azáltal, hogy az 
összes irányelvben közös horizontális kérdéseket következetes jogban gyűjti össze; 
úgy véli, hogy az egyedi kérdésekkel továbbra is külön, az egyes ágazatokra 
vonatkozó irányelvekben kell foglalkozni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 9
3a. bekezdés (új)

3a. mivel a kiskereskedelem terén a belső piac kialakítása előtt álló legnagyobb 
akadályok közé a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos bizonytalanságok tartoznak, 
támogatja a Bizottságot arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy szabványos 
szerződéseket vezessenek be, amelyek az EU valamennyi tagállamában azonos 
hatályúak;

Or. sk
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Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 10
3b. bekezdés (új)

3b. hangsúlyozza a fogyasztói szervezetek fontos szerepét a fogyasztói kultúra 
javításában, és azt tanácsolja a Bizottságnak, hogy az alapvető fogyasztóvédelmi jogi 
keret kidolgozásakor adjon több teret a nem kormányzati fogyasztói szervezeteknek, 
amelyek folyamatosan nyomon követik a fogyasztóvédelem helyzetét az EU 
tagállamaiban, és amelyek a legjobb pozícióban vannak ahhoz, hogy – a fogyasztók 
tényleges igényei alapján – kijelöljék az ezen a területen követendő feladatokat és 
célkitűzéseket;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 11
3c. bekezdés (új)

3c. az erős, független fogyasztói szervezeteket tekinti a hatékony fogyasztóügyi politika 
alapjának, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa pénzügyileg ezeket a 
szervezeteket, és ösztönözze a tagállamokat olyan pénzügyi szabályok kidolgozására, 
amelyek célja – számszerűsíthető minőségi mutatók és a fogyasztói kultúra
javításában elért eredmények alapján – megfelelő, átlátható finanszírozást nyújtani 
a fogyasztóvédelmi szervezeteknek;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 12
4. bekezdés

4. üdvözli a Bizottság által kinevezendő fogyasztóügyi összekötő tisztviselőkre irányuló 
javaslatot; sürgeti mindegyik érintett főigazgatóságot, hogy tegyenek közzé éves 
jelentéseket arról, hogyan építik be a fogyasztóügyi politikát saját felelősségi körükbe;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 13
4. bekezdés

4. üdvözli a Bizottság által kinevezendő fogyasztóügyi összekötő tisztviselőkre irányuló 
javaslatot; sürgeti valamennyi főigazgatóságot, hogy tegyenek közzé éves jelentéseket 
arról, hogyan építik be a fogyasztóügyi politikát saját felelősségi körükbe; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen közzé közleményt, amely megállapítja azokat az intézményi 
és gyakorlati rendelkezéseket, amelyeket annak érdekében fog bevezetni, hogy 
biztosítsa a fogyasztóügyi politika jobb érvényesítését valamennyi politikai területen;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 14
4. bekezdés

5. álláspontja szerint az egész Európára kiterjedő harmonizált fogyasztóvédelem (törlés) 
a fogyasztók, valamint a versenyképes termelők és értékesítők előnyére fog válni; 
hangsúlyozza, hogy ez ösztönzőket fog létrehozni a vállalkozások számára, hogy 
tartósabb árut állítsanak elő és értékesítsenek, ami fenntarthatóbb növekedéshez fog 
vezetni; kiemeli, hogy a hatékony és fokozottabb fogyasztóvédelemre van szükség a 
belső piac jobb működésének eléréséhez;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva

Módosítás: 15
4. bekezdés

5. álláspontja szerint a hatékony fogyasztóvédelem és (törlés) jogorvoslati rendszer a 
fogyasztók, valamint a versenyképes termelők és értékesítők előnyére fog válni; 
hangsúlyozza, hogy ez ösztönzőket fog létrehozni a vállalkozások számára, hogy 
tartósabb árut állítsanak elő és értékesítsenek, ami fenntarthatóbb növekedéshez fog 
vezetni; kiemeli, hogy a hatékony és fokozottabb fogyasztóvédelemre van szükség a 
belső piac jobb működésének eléréséhez

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jacques Toubon

Módosítás: 16
4. bekezdés

5. álláspontja szerint egy egész Európában érvényes, erős fogyasztóvédelmi rendszer a 
fogyasztók, valamint a versenyképes termelők és értékesítők előnyére fog válni; 
hangsúlyozza, hogy ez ösztönzőket fog létrehozni a vállalkozások számára, hogy 
tartósabb árut állítsanak elő és értékesítsenek, ami fenntarthatóbb növekedéshez fog 
vezetni; kiemeli, hogy a hatékony és fokozottabb fogyasztóvédelemre van szükség a 
belső piac jobb működésének eléréséhez;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 17
6. bekezdés

6. intézkedésekre hív fel annak biztosítása érdekében, hogy az EU 27 kisebb, nemzeti 
piaca ténylegesen a világ legnagyobb kiskereskedelmi piacává alakuljon; álláspontja 
szerint ehhez arra van szükség, hogy a polgárok ugyanolyan biztonságban érezzék 
magukat, amikor az interneten vagy a sarki boltban vásárolnak, és a kis- és 
középvállalkozások (KKV-k) a belső piacon mindenütt ugyanazokat az egyszerű 
szabályokat vehessék alapul; felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a KKV-k 
számára a környezet javítására szolgáló módokat, hogy ezáltal növeljék 
kereskedelmüket és értékesítésüket az egész EU-ban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jacques Toubon

Módosítás: 18
6. bekezdés

6. intézkedésekre hív fel annak biztosítása érdekében, hogy a 27 (törlés) nemzeti piac 
ténylegesen a világ legnagyobb kiskereskedelmi piacává alakuljon; álláspontja szerint 
ehhez arra van szükség, hogy a polgárok ugyanolyan biztonságban érezzék magukat, 
amikor az interneten vagy a sarki boltban vásárolnak, és a kis- és középvállalkozások 
(KKV-k) a belső piacon mindenütt ugyanazokat az egyszerű szabályokat vehessék 
alapul; felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a KKV-k védelmének javítását szolgáló 
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módokat, elsősorban egy kisvállalkozásokra alkalmazandó jogszabály keretében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Módosítás: 19
7. bekezdés

7. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóügyi politika és az önszabályozó kezdeményezések 
európai normáinak a világszintű előírások hivatkozási pontjaként vagy bevált 
gyakorlatokként kell szolgálniuk, és üdvözli, hogy Európa úttörő szerepet tölt be, 
azáltal, hogy puha hatalmát a fogyasztói jogok világszintű előmozdítására használja 
fel;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 20
8. bekezdés

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy a termékbiztonság tekintetében továbbra erőteljesen 
támogassa a fogyasztói jogokat, azáltal, hogy biztosítja a CE-jelölés 
feddhetetlenségét és javítja a piacfelügyeletet, mégpedig a RAPEX 
figyelmeztetőrendszer alkalmazásával, a piacfelügyeleti megoldásokkal kapcsolatos 
bevált gyakorlatok megosztása révén a tagállamok között; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a tagállamokkal együtt dolgozzon azon, hogy az érvényes jogszabályokat a 
tagállamok megfelelően végrehajtsák és teljes körűen érvényesítsék, megvizsgálva az 
általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK irányelv1

(„általános termékbiztonsági irányelv”) felülvizsgálatának lehetőségét;

Or. en

                                               
1  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
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Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva

Módosítás: 21
8. bekezdés

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy a termékbiztonság tekintetében továbbra is garantálja a 
fogyasztói jogokat, azáltal, hogy javítja a piacfelügyeletet, erősíti a CE-jelölést, és 
megvizsgálja az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK 
irányelv1 („általános termékbiztonsági irányelv”) felülvizsgálatának lehetőségét; 
emlékeztet arra, hogy a CE-jelölésnél könnyen előfordulhat, hogy tévesen egy 
harmadik fél által végzett biztonsági vagy minőségvizsgálati jelzésként és/vagy 
eredetjelölésként értelmezik; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 22
8. bekezdés

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy a termékbiztonság tekintetében továbbra is garantálja a 
fogyasztói jogokat, azáltal, hogy javítja a piacfelügyeletet, felülvizsgálja a CE-jelölést,
hogy megakadályozza annak téves értelmezését, és megvizsgálja az általános 
termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK irányelv1 („általános 
termékbiztonsági irányelv”) felülvizsgálatának lehetőségét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 23
8a. bekezdés (új)

8a. üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit, hogy nemzetközi szinten, különösen a kínai és 
USA-beli hatóságokkal erősíteni kívánja az együttműködést a termékbiztonság 
terén; megjegyzi, hogy a termékbiztonsággal kapcsolatban folytatott párbeszéd és 
információmegosztás valamennyi fél érdeke, és központi szerepe van a fogyasztói 
bizalom kiépítésében; sürgeti a Bizottságot, hogy rendszeres időközönként tegyen 
erről jelentést az Európai Parlamentnek;

                                               
1  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anna Hedh

Módosítás: 24
8b. bekezdés (új)

8b. felszólítja a Bizottságot, hogy világosabban és határozottabban szerepeltesse a 
fenntarthatósági kilátásokat a fogyasztóügyi stratégiában, és vizsgálja meg, hogy 
miként növelhető a motiváció, és miként segíthető elő, hogy a fogyasztók és a 
gyártók jobban figyelembe vegyék a fenntarthatóságot;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 25
8c. bekezdés (új)

8c. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse szorosabban figyelemmel a tagállamok 
fogyasztóügyi politikáit, annak biztosítása céljából, hogy minden fogyasztó az EU-
ban bárhol képes legyen vásárolni, és ugyanolyan mértékű védelemben részesüljön 
az EU valamennyi tagállamában;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 26
9. bekezdés

9. felszólít arra, hogy fokozottabban összpontosítsanak a valódi fogyasztói 
magatartásra; véleménye szerint nem mindig feltételezhető, hogy a fogyasztók 
racionálisan vásárolnak, és problémák esetén teljes mértékben tudatában vannak 
jogaiknak; (törlés) emlékeztet az Európai Parlament által javasolt, közelmúltban 
elfogadott költségvetési tételre, amely egy – többek között a fogyasztói adatbázis 
kialakítását, felmérések és vizsgálatok elvégzését, valamint a tagállamokban elért 
eredmények összehasonlítását célzó – kísérleti projektre vonatkozik; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló munkáját, hogy fogyasztóügyi politikai eredménytáblát hozzon 
létre, amely többek között az árszerkezettel, valamint a fogyasztói magatartással és 
elégedettséggel kapcsolatos ismeretek bővülését eredményezi;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Lambsdorff

Módosítás: 27
9. bekezdés

9. álláspontja szerint általában feltételezhető, hogy a fogyasztók vásárlást megelőző 
magatartása ésszerű, figyelembe véve eközben a gyermekeket és a sebezhető 
polgárokat; ezért arra hív fel, hogy fokozott hangsúlyt fektessenek a valódi fogyasztói 
magatartásra; emlékeztet az Európai Parlament által javasolt, közelmúltban elfogadott 
költségvetési tételre, amely egy – többek között a fogyasztói adatbázis kialakítását, 
felmérések és vizsgálatok elvégzését, valamint a tagállamokban elért eredmények 
összehasonlítását célzó – kísérleti projektre vonatkozik; üdvözli a Bizottság arra 
irányuló munkáját, hogy fogyasztóügyi politikai eredménytáblát hozzon létre, amely 
többek között az árszerkezettel, valamint a fogyasztói magatartással és elégedettséggel 
kapcsolatos ismeretek bővülését eredményezi;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 28
9. bekezdés

9. álláspontja szerint meg kell oldani azokat a problémákat, amelyekkel a fogyasztók 
leggyakrabban szembesülnek; emlékeztet az Európai Parlament által javasolt, 
közelmúltban elfogadott költségvetési tételre, amely egy – többek között a fogyasztói 
adatbázis kialakítását, felmérések és vizsgálatok elvégzését, valamint a tagállamokban 
elért eredmények összehasonlítását célzó – kísérleti projektre vonatkozik; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló munkáját, hogy fogyasztóügyi politikai eredménytáblát hozzon 
létre, amely többek között az árszerkezettel, valamint a fogyasztói magatartással és 
elégedettséggel kapcsolatos ismeretek bővülését eredményezi;

Or. sk
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Módosítás, előterjesztette: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Módosítás: 29
9. bekezdés

9. álláspontja szerint nem mindig feltételezhető, hogy a fogyasztók vásárlást megelőző 
magatartása ésszerű, sem pedig az, hogy probléma esetén kompenzációt kérnek; ezért 
arra hív fel, hogy fokozott hangsúlyt fektessenek a valódi fogyasztói magatartásra; 
emlékeztet az Európai Parlament által javasolt, közelmúltban elfogadott költségvetési 
tételre, amely egy – többek között a fogyasztói adatbázis kialakítását, felmérések és 
vizsgálatok elvégzését, valamint a tagállamokban elért eredmények összehasonlítását 
célzó – kísérleti projektre vonatkozik; üdvözli a Bizottság arra irányuló munkáját, 
hogy fogyasztóügyi politikai eredménytáblát hozzon létre, amely többek között az 
árszerkezettel, valamint a fogyasztói magatartással és elégedettséggel kapcsolatos 
ismeretek bővülését eredményezi; azonban úgy ítéli meg, hogy a fogyasztók 
magatartásának és választási döntéseinek elemzésére szolgáló referenciamodellként 
az „ésszerű fogyasztó” modelljét kell tekinteni;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 30
9a. bekezdés (új)

9a. véleménye szerint külön hangsúlyt kell helyezni arra, hogy felvértezzék a 
fogyasztókat azokkal a készségekkel és eszközökkel, amelyek a digitális környezetbe 
vetett bizalmuk erősítéséhez szükséges;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 31
11. bekezdés

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Lambsdorff

Módosítás: 32
11. bekezdés

11. álláspontja szerint a fogyasztóvédelemnek szerves részét kell képeznie annak az 
iparág által végzett folyamatnak, amely a termékek és szolgáltatások tervezésére és 
kivitelezésére irányul, és a piaci változások vizsgálata alapvető fontosságú; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 33
12. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 34
13. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 35
14. bekezdés

14. a fogyasztók és a vállalkozások közötti párbeszéd EU-szintű javítását célzó 
intézkedésekre hív fel; véleménye szerint a megfelelő párbeszéd – beleértve a legjobb 
gyakorlatok megosztását is – csökkenthetné a belső piacon jelentkező problémákat; 
támogatja az a célból kialakított kezdeményezéseket, hogy ösztönözzék a 
fogyasztóügyi politika érdekelt feleit a konzultációban és a politikák kialakításában 
való részvételre; üdvözli az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy erősítsék a 
fogyasztóvédelmet és a fogyasztói tudatosságot az újabb tagállamokban; 
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hangsúlyozza a fogyasztói szervezetek folyamatos támogatásának szükségességét az 
EU-ban, különösen az újabb tagállamokban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 36
14. bekezdés

14. a gyártókat, kereskedőket és fogyasztókat átfogó láncolat mentén az uniós szintű 
párbeszéd javítására hív fel; véleménye szerint a megfelelő párbeszéd – beleértve a 
legjobb gyakorlatok megosztását is – csökkenthetné a belső piacon jelentkező 
problémákat;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 37
14. bekezdés

14. a fogyasztóvédelmi szervezetek és a vállalkozások közötti koordináció EU-szintű 
javítását célzó intézkedésekre hív fel; véleménye szerint a megfelelő párbeszéd –
beleértve a legjobb gyakorlatok megosztását is – csökkenthetné a belső piacon 
jelentkező problémákat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 38
15. bekezdés

15. hangsúlyozza, hogy a fogyasztói kultúra fejlődését segíti a fogyasztók jogaikkal és 
azok érvényesítésével kapcsolatos módszeres oktatása; ezért az EU-nak és a 
tagállamoknak többet kellene beruházniuk a fogyasztók tájékoztatását és oktatását 
szolgáló kampányokba; álláspontja szerint a fogyasztók oktatásának az általános 
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iskola szintjén el kell kezdődnie; ajánlja, hogy a fogyasztói ismeretek oktatását 
építsék be az iskolai tantervekbe;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 39
15. bekezdés

15. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és a tagállamoknak többet kellene beruházniuk a 
fogyasztók tájékoztatását és oktatását szolgáló kampányokba, amelyek a megfelelő 
üzeneteket továbbítják a megfelelő fogyasztói szegmenseknek; álláspontja szerint a 
fogyasztók oktatásának az általános iskola szintjén el kell kezdődnie; hangsúlyozza, 
hogy ennek az oktatásnak az élethosszig tartó tanulás szerves részét kell képeznie; úgy 
véli azonban, hogy az oktatás önmagában nem elégséges, és azt hatékony 
szabályozásnak és jogorvoslati eszközöknek kell kiegészíteniük, mivel az oktatás 
sohasem helyettesítheti a hatékony védelmet és jogorvoslatot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva

Módosítás: 40
15. bekezdés

15. hangsúlyozza, hogy az EU-nak (törlés) a tagállamoknak és valamennyi érdekelt 
félnek többet kellene beruházniuk a fogyasztók tájékoztatását és oktatását szolgáló 
kampányokba, amelyek a megfelelő üzeneteket továbbítják a megfelelő fogyasztói 
szegmensnek; álláspontja szerint a fogyasztók oktatásának az általános iskola szintjén 
el kell kezdődnie; hangsúlyozza, hogy ennek az oktatásnak az élethosszig tartó tanulás 
szerves részét kell képeznie;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 41
15. bekezdés

15. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és a tagállamoknak többet kellene beruházniuk a 
fogyasztók tájékoztatását és oktatását szolgáló kampányokba (különösen a sebezhető 
fogyasztói csoportok számára, és a kereskedők és szolgáltatók számára is, annak 
biztosítása érdekében, hogy jártasak legyenek a közösségi jogban); álláspontja szerint 
a fogyasztók oktatásának az általános iskola szintjén el kell kezdődnie; hangsúlyozza, 
hogy ennek az oktatásnak az élethosszig tartó tanulás szerves részét kell képeznie;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 42
15a. bekezdés (új)

15a. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók oktatásának az élethosszig tartó tanulás részét kell 
képeznie, és új technológiák (különösen az internet) alkalmazását ajánlja a 
fogyasztók tájékoztatásának eszközeként;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 43
15b. bekezdés (új)

15b. úgy ítéli meg, hogy kiemelt figyelemre van szükség a pénzügyi, banki és biztosítási 
termékek terén a fogyasztóvédelem garantálása érdekében, valamint „ismerd meg a 
fogyasztódat” követelményt kell bevezetni a szolgáltatók számára, és alaposan 
átgondolt döntésekre van szükség a pénzügyi szolgáltatások belső piacának 
megvalósításakor; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi, banki és biztosítási termékek 
rendkívül összetettek, és ezen a területen a fogyasztók oktatására van szükség;

Or. en



AM\706082HU.doc 17/37 PE400.643v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 44
16. bekezdés

16. az a véleménye, hogy a fogyasztóügyi politika megtervezésekor nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a sebezhető csoportok, például az idősek és a gyermekek különleges 
igényeire, és figyelembe kell venni a demográfiai fejlődést; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 45
16. bekezdés

16. az a véleménye, hogy a fogyasztóügyi politika megtervezésekor nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a sebezhető csoportok különleges igényeire, és figyelembe kell venni a 
demográfiai fejlődést; arra hív fel, hogy fektessenek külön hangsúlyt az idősek, a 
fogyatékkal élők és a fiatalok igényeire;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marianne Thyssen

Módosítás: 46
16. bekezdés

16. az a véleménye, hogy a fogyasztóügyi politika megtervezésekor nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a sebezhető csoportok különleges igényeire, és figyelembe kell venni a 
demográfiai fejlődést; arra hív fel, hogy fektessenek külön hangsúlyt az idősek és a 
látási fogyatékkal élő emberek igényeire

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Módosítás: 47
17. bekezdés

törölve



PE400.643v01-00 18/37 AM\706082HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Módosítás: 48
18. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 49
18. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanna Corda, Mia De Vits

Módosítás: 50
18. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 51
18. bekezdés

18. véleménye szerint a szolgáltatásoknak hasonlóan magas szintű biztonsággal kell 
rendelkezniük, mint amivel a termékek az általános termékbiztonsági irányelv 
szerint rendelkeznek; sürgeti a Bizottságot, hogy e tekintetben tárja fel a további 
lehetséges kezdeményezéseket;



AM\706082HU.doc 19/37 PE400.643v01-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva

Módosítás: 52
18. bekezdés

18. véleménye szerint mind a magánszolgáltatásokkal, mind az általános érdekű 
szolgáltatásokkal külön jogi eszközben kell foglalkozni, hogy növeljék a biztonságot 
és a bizalmat a szolgáltatási szektorban és különösen a határon átnyúló szolgáltatási 
ügyletekkel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 53
19. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Módosítás: 54
19. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Lambsdorff

Módosítás: 55
19. bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jacques Toubon

Módosítás: 56
19. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 57
19. bekezdés

19. álláspontja szerint nagyobb hangsúlyt kell helyezni az általános érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi bizonytalanságok kezelésére az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló új jegyzőkönyv szerint, amely a Lisszaboni Szerződés része;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 58
20. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Módosítás: 59
20. bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Lambsdorff

Módosítás: 60
20. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marianne Thyssen

Módosítás: 61
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy a megfelelő és hatékony fogyasztóvédelmi intézkedések mellett 
biztosítani kell a megfelelő kommunikációt a témával kapcsolatban, hogy 
felvilágosítsák a fogyasztókat, miként érvényesíthetik a belső piaci jogszabályok és 
más jogszabályok szerinti jogaikat, amelyek az ő javukat szolgálják;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Giovanna Corda, Mia De Vits

Módosítás: 62
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy többek között a postai szolgáltatásokkal, (törlés) az energiával, 
szállítással és a távközléssel kapcsolatban is megfelelő fogyasztóvédelemre van 
szükség; hangsúlyozza, hogy a szóban forgó ágazatok liberalizálásának a fogyasztók 
számára mindig kézzelfogható javulást kell eredményeznie;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 63
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy többek között a postai szolgáltatásokkal, (törlés) az energiával és 
a távközléssel kapcsolatban is magas szintű fogyasztóvédelemre van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a szóban forgó ágazatok liberalizálásának a fogyasztók számára 
mindig kézzelfogható javulást kell eredményeznie;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 64
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy többek között a postai szolgáltatásokkal, (törlés) az energiával és 
a távközléssel kapcsolatban is magas szintű fogyasztóvédelemre van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a szóban forgó ágazatok liberalizálásának a fogyasztók számára 
mindig kézzelfogható javulást kell eredményeznie;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Barbara Weiler

Módosítás: 65
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy többek között a postai szolgáltatásokkal, (törlés) az energiával és 
a távközléssel kapcsolatban is megfelelő és tartós fogyasztóvédelemre van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a szóban forgó ágazatok liberalizálásának a fogyasztók számára 
mindig kézzelfogható javulást kell eredményeznie;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 66
20. bekezdés

20. hangsúlyozza, hogy többek között a postai szolgáltatásokkal, a vízzel, az energiával és 
a távközléssel kapcsolatban is megfelelő fogyasztóvédelemre van szükség; 
hangsúlyozza, hogy a szóban forgó ágazatok liberalizálásának a fogyasztók számára 
mindig kézzelfogható javulást kell eredményeznie az árakat, a kínálatot, a minőséget, 
a hozzáférhetőséget és a biztonságot illetően;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Módosítás: 67
21. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 68
21. bekezdés

21. álláspontja szerint további fellépésre van szükség a kiskereskedelmi pénzügyi 
szolgáltatások terén; üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
kezdeményezéseket indítson a belső piacon a fogyasztók választásának és 
mobilitásának javítása érdekében; (törlés)

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Módosítás: 69
21. bekezdés

21. álláspontja szerint további fellépésre van szükség a kiskereskedelmi pénzügyi 
szolgáltatások terén; üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
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kezdeményezéseket indítson a belső piacon a fogyasztók választásának és 
mobilitásának javítása érdekében; (törlés)

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 70
21. bekezdés

21. álláspontja szerint további fellépésre van szükség a kiskereskedelmi pénzügyi 
szolgáltatások terén; üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
kezdeményezéseket indítson a belső piacon a fogyasztók választásának és 
mobilitásának javítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
pénzügyi intézmények – például a bankok és biztosítótársaságok – lehetséges piaci 
erőfölényét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Zita Pleštinská

Módosítás: 71
21a. bekezdés (új)

21a. jobb kommunikációra szólít fel a fogyasztói és vállalkozói szervezetek között a 
fogyasztói panaszok megelőzése céljából és később az ilyen panaszok peren kívüli 
rendezése céljából;

Or. sk

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 72
22. bekezdés

22. üdvözli, hogy a stratégia a jobb végrehajtásra és jogorvoslatra helyezi a hangsúlyt; 
véleménye szerint a végrehajtás és a jogorvoslat fontos tényezők a belső piaccal 
kapcsolatos fogyasztói bizalom megteremtésében; támogatja az e kérdésre irányuló 
további munkát;
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Or. de

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 73
22. bekezdés

22. üdvözli, hogy a stratégia a jobb végrehajtásra és jogorvoslatra helyezi a hangsúlyt; 
véleménye szerint (törlés) fogyasztói bizalom megteremtése a legfontosabb tényező a 
fogyasztói áruk és szolgáltatások belső piacának megvalósításában; támogatja az e 
kérdésre irányuló további munkát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 74
23. bekezdés

23. álláspontja szerint a fogyasztók és gazdasági szereplők közötti vitákat elsősorban 
peren kívül kell rendezni, mivel a jogorvoslat nem bírósági eszközei gyorsabbak és 
alacsonyabb költséggel elérhetők; ez a távlat kiemeli, hogy az európai 
fogyasztóvédelmi központok és a SOLVIT megerősítésére van szükség, és a 
hálózataik számára bővebb pénzügyi források biztosítására hív fel; emlékeztet arra, 
hogy a tagállamok megkövetelhetik, hogy a keresetet benyújtani kívánó fél előzetes 
konzultációt kezdeményezzen, hogy az alperesnek lehetősége nyíljon a vitatott 
jogsértés megszüntetésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Béatrice Patrie

Módosítás: 75
23. bekezdés

23. álláspontja szerint a vitákat lehetőleg peren kívül kell rendezni, mivel a jogorvoslat 
nem bírósági eszközei gyorsabbak és alacsonyabb költséggel elérhetők; ez a távlat 
kiemeli, hogy az európai fogyasztóvédelmi központok és a SOLVIT-tal létrehozott 
szinergiák megerősítésére van szükség, és a hálózataik számára bővebb pénzügyi 
források biztosítására hív fel az európai fogyasztóvédelmi központok számára;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 76
23. bekezdés

23. álláspontja szerint a vitákat elsősorban peren kívül kell rendezni, mivel a jogorvoslat 
nem bírósági eszközei gyorsabbak és alacsonyabb költséggel elérhetők; ez a távlat 
kiemeli, hogy az európai fogyasztóvédelmi központok és a SOLVIT megerősítésére 
van szükség, és a hálózataik számára bővebb pénzügyi források biztosítására hív fel; 
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot kötelező erejű választottbírósági 
jogszabályokra;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 77
24. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Marianne Thyssen

Módosítás: 78
24. bekezdés

törölve

Or. nl
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Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 79
24. bekezdés

24. megjegyzi, hogy több tagállamban vannak fogyasztóügyi ombudsmanok számos 
ágazatban, akik segítenek a fogyasztóknak a gazdasági szereplőkkel kapcsolatos 
ügyekben; véleménye szerint a Bizottság országonként megvizsgálhatná ezt a 
megközelítést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 80
25. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 81
25. bekezdés

25. megállapítja, hogy néhány, de nem az összes tagállamban már létezik a sajátos 
fogyasztói jogorvoslati rendszernek néhány eleme, mint amilyen a közös keresetek, 
csoportos keresetek, képviselő útján benyújtott csoportos keresetek, 
precedensteremtő szándékkal indított keresetek és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok által elért haszon lefölözésére irányuló eljárások, rámutat arra, hogy 
ebből kifolyólag a fogyasztók különböző jogi rendelkezésekkel szembesülhetnek e 
tekintetben a határokon átnyúló ügyekben; emlékeztet ebben az összefüggésben a 
Szerződés 3b. cikkére, amely előírja, hogy az EU eljárása nem léphet túl azon, ami a 
Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges; úgy véli, hogy e cikkel összhangban 
a lehetséges mértékig figyelembe kell venni a nemzeti jogrendszerek sajátos 
jellemzőit, a tagállamok döntésére bízva, hogy válasszanak az egyenértékű hatású 
különböző lehetőségek között;

Or. en



PE400.643v01-00 28/37 AM\706082HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Andreas Schwab

Módosítás: 82
25. bekezdés

25. megállapítja, hogy néhány (törlés) tagállamban különböző megközelítések léteznek a 
fogyasztóvédelmi rendelkezések végrehajtására, például mintaperek vagy fogyasztói 
szövetségek által indított keresetek; szkeptikus a kollektív végrehajtás formáival 
kapcsolatban, és bárminemű európai kezdeményezés előtt javasolja annak 
felülvizsgálatát, hogy a tagállamok milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az ilyen 
jogi eszközeikkel kapcsolatban;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Kurt Lechner

Módosítás: 83
25. bekezdés

25. megállapítja, hogy néhány, de nem az összes tagállamban egyedi eszközök léteznek a 
kollektív jogorvoslat érvényesítésére, és ezeknek az iparra és a fogyasztókra 
gyakorolt hatását meg lehet figyelni és össze lehet hasonlítani;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva

Módosítás: 84
25. bekezdés

25. megállapítja, hogy néhány, de nem az összes tagállamban már létezik kollektív 
jogorvoslati rendszer; megállapítja, hogy a fogyasztók e tekintetben nem részesülnek 
egyenlő bánásmódban az egész EU-ban; rámutat arra, hogy tizenkét tagállam már 
rendelkezik nemzeti mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók 
kollektívan terjesszék elő követeléseiket a tagállam határain belül;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jacques Toubon

Módosítás: 85
25. bekezdés

25. megállapítja, hogy néhány, de nem az összes tagállamban már létezik kollektív 
jogorvoslati rendszer; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt az 
európai csoportos kereset megvalósíthatóságáról, mielőtt európai szintű fellépést 
irányozna elő; megállapítja, hogy a fogyasztók e tekintetben nem részesülnek egyenlő 
bánásmódban az egész EU-ban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 86
25a. bekezdés (új)

25a. emlékeztet arra, hogy már a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK irányelv1 a fogyasztók 
kollektív érdekeinek védelmére irányul; hangsúlyozza, hogy ez az irányelv többek 
között felruházza a fogyasztói szervezeteket azzal a joggal, hogy jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményezzenek; felkéri a Bizottságot, hogy 
nyújtson be jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben tagállamokra 
lebontva bemutatja, hogy az irányelv hatálybalépése óta hány eljárást 
kezdeményeztek fogyasztói szövetségek és más jogosult egységek, megvizsgálva azt 
is, hogy ezek az ügyek milyen hatást gyakorolnak a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazására, valamint értékelve, hogy ez az irányelv milyen mértékben és miért 
javította vagy nem javította az elvártak szerint a fogyasztók kollektív érdekeinek 
védelmét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 87
25b. bekezdés (új)

25b. úgy ítéli meg, hogy az európai szintű jogszabály mérlegelése előtt alaposan meg kell 
vizsgálni az esetleges meglévő problémákat és a fogyasztók számára elérni kívánt 

                                               
1 HL L 166/51., 1998. június 11.
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előnyöket; ebben az összefüggésben úgy ítéli meg, hogy a külön kell foglalkozni 
például a csoportos eljárásokkal és a határokon átnyúló ügyekkel;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 88
25c. bekezdés (új)

25c. úgy ítéli meg, hogy számos tagállamban olyan alkotmányos korlátozások vannak 
érvényben, amelyeket figyelembe kell venni a fogyasztói jogorvoslat európai 
modelljének kialakításakor; továbbá úgy ítéli meg, hogy az európai emberi jogi 
charta 6. cikkét teljes mértékben tiszteletben kell tartani; felszólítja a Bizottságot, 
hogy nyújtson be jelentést a Parlamentnek arról, hogy ebben a tekintetben miként 
lehet egyensúlyt teremteni a fogyasztók, a szervezeteik és a gazdasági szereplők jogai 
között;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 89
25d. bekezdés (új)

25d. hangsúlyozza az állami hatóságok fontos szerepét a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlatok követésének biztosításában és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelemben; hangsúlyozza, hogy csak az állami hatóságok 
szabhatnak ki kényszerítő bírságot, és a kényszerítő bírságok a tagállamok 
költségvetésébe tartoznak; úgy ítéli meg, hogy a fogyasztó jogorvoslat nem 
tekinthető olyan eszköznek, amely az állami hatóságok szerepét csökkenti a 
fogyasztóügyi jogszabályok tiszteletben tartásának garantálásában; 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Andreas Schwab

Módosítás: 90
25e. bekezdés (új)

25e. kétségének ad hangot továbbá az eljárásjog terén az EU jogalkotási hatáskörével 
kapcsolatban;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Othmar Karas

Módosítás: 91
26. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Kurt Lechner

Módosítás: 92
26. bekezdés

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jacques Toubon

Módosítás: 93
26. bekezdés

törölve

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Lambsdorff

Módosítás: 94
26. bekezdés

26. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be részletes jelentést a fogyasztói 
jogorvoslatról, amelyben a fogyasztóvédelmi ombudsman vagy más ezzel foglalkozó 
hatóság jár el; hangsúlyozza, hogy az európai fogyasztói jogorvoslatnak 
különböznie kell az Egyesült Államok csoportos kereseten alapuló rendszerétől, a 
kártérítési igényeknek pedig mindig a tényleges kárhoz kell kapcsolódniuk;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marianne Thyssen

Módosítás: 95
26. bekezdés

26. kiemeli, hogy a Bizottság nemrégiben adott megbízást egy tanulmányra, amely 
vizsgálja a fogyasztóvédelmet azokban a tagállamokban, ahol kollektív jogorvoslati 
rendszerek vannak érvényben, és tisztázza, hogy a képviselő útján benyújtott
csoportos keresetek terén a különböző tagállamok jogszabályaiban megmutatkozó 
eltérések milyen mértékben jelentenek akadályt a belső piac előtt; helyénvalónak 
tartja megvárni a tanulmány eredményeit bármilyen döntés meghozatala előtt, mind 
az európai kollektív jogorvoslati rendszer bevezetésének elvét, mind pedig annak 
természetét illetően;

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Andreas Schwab

Módosítás: 96
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a tagállamok tapasztalatai 
alapján érdemes-e bevezetni kollektív jogorvoslati rendszert; hangsúlyozza, hogy 
adott esetben a létrejövő európai rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok 
csoportos kereseti (class action) rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a 
tényleges kárhoz kell kapcsolódniuk, továbbá a kártérítést mindig az eljárás sértett 
feleinek kell kifizetni és az adott eljárásban hozott határozatok hatályának kizárólag 
az eljárásban részt vevő felekre szabad kiterjednie; hangsúlyozza, hogy a kollektív 
jogorvoslat célja nem lehet az, hogy a fogyasztók számára új jogokat biztosítson, 
hanem pusztán a meglevő jogok érvényesítésének új eszköze lehet; álláspontja szerint 
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a rendszernek tág hatókörrel kell rendelkeznie, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, 
valamint a tájékoztatás és a bizalmasság közötti megfelelő egyensúlyon kell alapulnia, 
miközben biztosítani kell, hogy a vállalkozásokra nem rónak kettős terhet, amikor a 
jogsértés miatt szankciókat is kiszabhatnak hatósági intézkedés keretében;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 97
26. bekezdés

26. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy részletes kutatást a kollektív 
fogyasztói jogorvoslati rendszerről, amelyben a fogyasztóvédelmi ombudsman vagy 
más érintett tagállami hatóság jár el; hangsúlyozza, hogy az európai fogyasztói 
jogorvoslati rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok csoportos kereseti 
(class action) rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a tényleges kárhoz kell 
kapcsolódniuk, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó által elszenvedett egyéni kárért kell 
kártérítést fizetni; hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslat célja nem az, hogy a 
fogyasztók számára új jogokat biztosítson, hanem pusztán a meglevő jogok 
érvényesítésének új eszköze; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy harmadik 
felek az általánosan elfogadott perköltségen túl semmilyen körülmények között se 
húzhassanak közvetlenül vagy közvetve hasznot a fogyasztói jogorvoslatból;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 98
26. bekezdés

26. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, hogy részletes tanulmányt készít a 
kollektív jogorvoslatról, amely a tagállamok tapasztalataira összpontosít; felkéri a 
Bizottságot, hogy a tanulmány részeként értékelje, hogy szükség van-e uniós szinten 
további intézkedésekre, szem előtt tartva, hogy az európai rendszernek különböznie 
kell az Egyesült Államok csoportos kereseti (class action) rendszerétől, és a kártérítési 
igényeknek mindig a tényleges kárhoz kell kapcsolódniuk; hangsúlyozza, hogy a 
kollektív jogorvoslatról megalapozott és bizonyítékokkal alátámasztott vitát csak 
ezen információgyűjtési munka után lehet folytatni; hangsúlyozza, hogy a kollektív 
jogorvoslat célja nem az, hogy a fogyasztók számára új jogokat biztosítson, hanem 
pusztán a meglevő jogok érvényesítésének új eszköze; (törlés)



PE400.643v01-00 34/37 AM\706082HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Módosítás: 99
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot, hogy a témával kapcsolatos vizsgálatainak és felméréseinek 
eredményei alapján terjesszen elő kezdeményezéseket a kollektív jogorvoslati 
rendszerre (törlés);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lasse Lehtinen

Módosítás: 100
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot, hogy a tagállamok eltérő jogrendszereit figyelembe véve 
terjesszen elő kezdeményezéseket a kollektív jogorvoslati rendszerre, amelyben a 
fogyasztóvédelmi ombudsman vagy más érintett hatóság jár el; hangsúlyozza, hogy az 
európai rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok csoportos kereseti (class 
action) rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a tényleges kárhoz kell 
kapcsolódniuk; hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslat célja nem az, hogy a 
fogyasztók számára új jogokat biztosítson, hanem pusztán a meglevő jogok 
érvényesítésének új eszköze; álláspontja szerint a rendszernek tág hatókörrel kell 
rendelkeznie, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, valamint a tájékoztatás és a 
bizalmasság közötti megfelelő egyensúlyon kell alapulnia

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Béatrice Patrie

Módosítás: 101
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezéseket a kollektív jogorvoslati 
rendszerre, amelyben egy fogyasztói ügyekért felelős, ombudsmanhoz hasonló állami 
hatóság vagy más érintett hatóság jár el; hangsúlyozza, hogy az európai rendszernek 
különböznie kell az Egyesült Államok csoportos kereseti (class action) rendszerétől, 
és a kártérítési igényeknek mindig a tényleges kárhoz kell kapcsolódniuk; 
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hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslat célja nem az, hogy a fogyasztók számára 
új jogokat biztosítson, hanem pusztán a meglevő jogok érvényesítésének új eszköze; 
álláspontja szerint a rendszernek tág hatókörrel kell rendelkeznie, könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie, valamint a tájékoztatás és a bizalmasság közötti 
megfelelő egyensúlyon kell alapulnia

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ieke van den Burg

Módosítás: 102
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezéseket a kollektív jogorvoslati 
rendszerre, amelyben a fogyasztóvédelmi ombudsman, fogyasztóvédelmi szervezetek 
vagy más érintett hatóság vagy szervezet jár el; hangsúlyozza, hogy az európai 
rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok csoportos kereseti (class action) 
rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a tényleges kárhoz kell 
kapcsolódniuk; hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslat célja nem az, hogy a 
fogyasztók számára új jogokat biztosítson, hanem pusztán a meglevő jogok 
érvényesítésének új eszköze; álláspontja szerint a rendszernek tág hatókörrel kell 
rendelkeznie, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, valamint a tájékoztatás és a 
bizalmasság közötti megfelelő egyensúlyon kell alapulnia

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bernadette Vergnaud

Módosítás: 103
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot az európai 
feltételekhez igazított kollektív jogorvoslati rendszerre, amelyben a fogyasztóvédelmi 
ombudsman vagy más érintett hatóság jár el; hangsúlyozza, hogy az európai 
rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok csoportos kereseti (class action) 
rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a tényleges kárhoz kell 
kapcsolódniuk; hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslat célja nem az, hogy a 
fogyasztók számára új jogokat biztosítson, hanem pusztán a meglevő jogok 
érvényesítésének új eszköze; álláspontja szerint a rendszernek tág hatókörrel kell 
rendelkeznie, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, valamint a tájékoztatás és a 
bizalmasság közötti megfelelő egyensúlyon kell alapulnia
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Módosítás: 104
26. bekezdés

26. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezéseket a kollektív jogorvoslati 
rendszerre, amelyben a fogyasztóvédelmi ombudsman vagy más érintett hatóság jár el; 
hangsúlyozza, hogy az európai rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok 
csoportos kereseti (class action) rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a 
tényleges kárhoz kell kapcsolódniuk; (törlés)

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Colm Burke, Malcolm Harbour

Módosítás: 105
26a. bekezdés (új)

26a. álláspontja szerint minden fogyasztói jogorvoslatnak könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie, valamint a tájékoztatás és a bizalom közötti megfelelő egyensúlyon kell 
alapulnia; emlékeztet arra, hogy az eljárásjog és különösen a bizonyítással és a 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 106
26b. bekezdés (új)

26b. hangsúlyozza, hogy adott esetben a kollektív jogorvoslat irányába teendő 
kezdeményezés arányos megközelítést tesz szükségessé, és biztosítja, hogy gondosan 
figyelembe veszik valamennyi piaci szereplő különböző érdekeit;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Kurt Lechner

Módosítás: 107
26c. bekezdés (új)

26c. felhívja a figyelmet az úgynevezett képviselő útján benyújtott csoportos keresetekkel 
kapcsolatos széles körű vitára, és úgy véli, hogy kiterjedt vizsgálatokra és 
tanulmányokra van még szükség a témával kapcsolatban, továbbá hogy kétségek 
merülnek fel az EU jogalkotási hatáskörével kapcsolatban, és az USA-ban érvényes 
eljárásokhoz hasonló eljárásokat el kell utasítani;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Béatrice Patrie

Módosítás: 108
26d. bekezdés (új)

26d. úgy ítéli meg, hogy a kialakítandó mechanizmusoknak néhány olyan bírósági 
kollektív jogorvoslati rendszeren kell alapulniuk, amelyek már léteznek a 
tagállamokban, és amelyek hatékonynak bizonyultak; véleménye szerint a 
mechanizmusnak lehetővé kell tennie, hogy a hasonló módon megkárosított 
fogyasztói csoportokat automatikusan bevonják az eljárásba;

Or. fr
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