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Módosítás  213
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 
95. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 
114. cikkére,

Or.fr

Módosítás 214
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
4 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a Szerződés 251. cikkében megállapított
eljárásnak megfelelően3,

a rendes jogalkotási eljárásnak 
megfelelően,

Or.fr

Módosítás 215
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alkalmazandó szabályok 
egyszerűsítésének és aktualizálásának, az 
ellentmondásos szabályok 
megszüntetésének és a hiányosságok 
felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő 
átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy 
irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel. Ennek megfelelően 

(2) Az alkalmazandó szabályok 
egyszerűsítésének és aktualizálásának, az 
ellentmondásos szabályok 
megszüntetésének és a hiányosságok 
felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő 
átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy 
irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel.



PE450.954v01-00 4/245 AM\836026HU.doc

HU

ez az irányelv a közös vonatkozások 
tekintetében egységes szabályokat állapít 
meg, valamint eltér a korábbi 
irányelvekben található minimális 
harmonizációs megközelítésől, amelynek 
értelmében a tagállamok szigorúbb 
nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy 
fogadhatnak el.

Or.fr

Módosítás 216
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alkalmazandó szabályok 
egyszerűsítésének és aktualizálásának, az 
ellentmondásos szabályok 
megszüntetésének és a hiányosságok 
felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő 
átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy 
irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel. Ennek megfelelően 
ez az irányelv a közös vonatkozások 
tekintetében egységes szabályokat állapít 
meg, valamint eltér a korábbi 
irányelvekben található minimális 
harmonizációs megközelítéstől, amelynek 
értelmében a tagállamok szigorúbb 
nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy 
fogadhatnak el..

(2) Az alkalmazandó szabályok 
egyszerűsítésének és aktualizálásának, az 
ellentmondásos szabályok 
megszüntetésének és a hiányosságok 
felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő 
átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy 
irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel. Ennek megfelelően 
ez az irányelv a közös vonatkozások 
tekintetében egységes szabályokat állapít 
meg, miközben lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy magasabb szintű 
fogyasztóvédelmet előíró, szigorúbb 
nemzeti szabályokat tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el.

Or.en

Módosítás 217
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés



AM\836026HU.doc 5/245 PE450.954v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alkalmazandó szabályok 
egyszerűsítésének és aktualizálásának, az 
ellentmondásos szabályok 
megszüntetésének és a hiányosságok 
felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő 
átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy 
irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel. Ennek megfelelően 
ez az irányelv a közös vonatkozások 
tekintetében egységes szabályokat állapít 
meg, valamint eltér a korábbi 
irányelvekben található minimális 
harmonizációs megközelítéstől, amelynek 
értelmében a tagállamok szigorúbb 
nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy 
fogadhatnak el.

(2) Az alkalmazandó szabályok 
egyszerűsítésének és aktualizálásának, az 
ellentmondásos szabályok 
megszüntetésének és a hiányosságok 
felszámolásának céljából a fenti 
irányelvek, tapasztalatok fényében történő 
átvilágítására került sor. Az említett 
átvilágítás kimutatta, hogy az említett négy 
irányelvet helyénvaló felváltani ezzel az 
egyetlen irányelvvel. Ennek megfelelően 
ez az irányelv a közös vonatkozások 
tekintetében egységes szabályokat állapít 
meg, miközben lehetővé teszi a tagállamok
számára, hogy magasabb szintű 
fogyasztóvédelmet előíró, szigorúbb 
nemzeti szabályokat tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el.

Or.en

Módosítás 218
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 153. cikkének (1) 
bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja 
úgy rendelkezik, hogy a Közösség a 
Szerződés 95. cikke alapján elfogadott 
intézkedések révén hozzájárul a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosításához.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 169. cikkének (1) bekezdése és 
(2) bekezdésének a) pontja úgy 
rendelkezik, hogy az Unió a Szerződés 
114. cikke alapján elfogadott intézkedések 
révén hozzájárul a fogyasztóvédelem 
magas szintjének biztosításához.

Or.fr
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Módosítás 219
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(COM(2008)414 végleges) hatálya alá 
tartozó szolgáltatásokra.

Or.de

Indokolás

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Módosítás 220
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 14. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A fogyasztói 

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 26. cikkével összhangban a belső 
piac egy olyan, belső határok nélküli 
térség, amelyben biztosított az áruk, a 
személyek, a szolgáltatások és a tőke 
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szerződések joga bizonyos aspektusainak 
harmonizációja szükséges az olyan valódi 
fogyasztói belső piac előmozdításához, 
amely megfelelő egyensúlyt teremt a 
magas szintű fogyasztóvédelem, illetve a 
vállalkozások versenyképessége között, a 
szubszidiaritási elv tiszteletben tartása 
mellett.

szabad mozgása. A fogyasztói szerződések 
joga bizonyos aspektusainak 
harmonizációja szükséges az olyan valódi 
fogyasztói belső piac előmozdításához, 
amely megfelelő egyensúlyt teremt a 
magas szintű fogyasztóvédelem, illetve a 
vállalkozások versenyképessége között, a 
szubszidiaritási elv tiszteletben tartása 
mellett.

Or.fr

Módosítás 221
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 14. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A fogyasztói 
szerződések joga bizonyos aspektusainak 
harmonizációja szükséges az olyan valódi 
fogyasztói belső piac előmozdításához, 
amely megfelelő egyensúlyt teremt a 
magas szintű fogyasztóvédelem, illetve a 
vállalkozások versenyképessége között, a 
szubszidiaritási elv tiszteletben tartása 
mellett.

(4) A Szerződés 14. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása.

Or.en

Módosítás 222
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása, ekként pedig a belső piacba 
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vetett fogyasztói bizalom és az ott folytatott 
tevékenység fokozása érdekében ez az 
irányelv – a teljes körűen harmonizáltként 
feltüntetett rendelkezések kivételével –
minimális harmonizációt ír elő.

Or.en

Indokolás

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Módosítás 223
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztók nem használják ki teljes 
mértékben a távértékesítés határon 
átnyúló lehetőségeit, amely pedig a belső 
piac egyik legkézzelfoghatóbb eredménye 
lehetne. A távollevők közötti belföldi 
értékesítések utóbbi években tapasztalható 
jelentős növekedésével összehasonlítva 
korlátozott mértékben növekedett a 
határon átnyúló távértékesítés. Az eltérés 
különösen jelentős a világhálón keresztüli 
értékesítés esetében, ahol a további 
növekedés lehetősége jelentős. A határon 
túli üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekben (közvetlen értékesítés) 
rejlő lehetőségeket számos tényező 
korlátozza, egyebek között az ágazatot 
szabályozó eltérő nemzeti 
fogyasztóvédelmi szabályok. A közvetlen 
értékesítés utóbbi években tapasztalt 
belföldi növekedéséhez képest, különösen 

törölve
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a szolgáltatási ágazatban (pl. közüzemi 
szolgáltatások), a határon túli vásárlás e 
módját választó fogyasztók száma 
továbbra is alacsony maradt. Sok 
tagállamban a megnövekedett üzleti 
lehetőségekre válaszul a kis- és 
középvállalkozásoknak (köztük az egyéni 
vállalkozóknak) illetve a közvetlen 
értékesítéssel foglalkozó vállalatok 
ügynökeinek nagyobb hajlandóságot 
kellene mutatniuk arra, hogy felkutassák 
a más tagállamokban, különösen a 
határmenti térségekben található üzleti 
lehetőségeket. Ezért a fogyasztó 
tájékoztatásának és az elállási jogának 
teljes harmonizációja a távértékesítési és 
az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre vonatkozóan hozzájárul a 
fogyasztói piac jobb működéséhez.

Or.en

Módosítás 224
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztók nem használják ki teljes 
mértékben a távértékesítés határon átnyúló 
lehetőségeit, amely pedig a belső piac 
egyik legkézzelfoghatóbb eredménye 
lehetne. A távollevők közötti belföldi 
értékesítések utóbbi években tapasztalható 
jelentős növekedésével összehasonlítva 
korlátozott mértékben növekedett a határon 
átnyúló távértékesítés. Az eltérés 
különösen jelentős a világhálón keresztüli 
értékesítés esetében, ahol a további 
növekedés lehetősége jelentős. A határon 
túli üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekben (közvetlen értékesítés) 
rejlő lehetőségeket számos tényező 
korlátozza, egyebek között az ágazatot 
szabályozó eltérő nemzeti 

(5) Nem használják ki teljes mértékben a 
távértékesítés határon átnyúló lehetőségeit, 
amely pedig a belső piac egyik 
legkézzelfoghatóbb eredménye lehetne. A 
távollevők közötti belföldi értékesítések 
utóbbi években tapasztalható jelentős 
növekedésével összehasonlítva korlátozott 
mértékben növekedett a határon átnyúló 
távértékesítés. Az eltérés különösen 
jelentős a világhálón keresztüli értékesítés 
esetében, ahol a további növekedés 
lehetősége jelentős. A határon túli 
üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekben (közvetlen értékesítés) 
rejlő lehetőségeket számos tényező 
korlátozza, egyebek között az ágazatot 
szabályozó eltérő nemzeti 
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fogyasztóvédelmi szabályok. A közvetlen 
értékesítés utóbbi években tapasztalt 
belföldi növekedéséhez képest, különösen 
a szolgáltatási ágazatban (pl. közüzemi 
szolgáltatások), a határon túli vásárlás e 
módját választó fogyasztók száma továbbra 
is alacsony maradt. Sok tagállamban a 
megnövekedett üzleti lehetőségekre 
válaszul a kis- és középvállalkozásoknak 
(köztük az egyéni vállalkozóknak) illetve a 
közvetlen értékesítéssel foglalkozó 
vállalatok ügynökeinek nagyobb 
hajlandóságot kellene mutatniuk arra, hogy 
felkutassák a más tagállamokban, 
különösen a határmenti térségekben 
található üzleti lehetőségeket. Ezért a 
fogyasztó tájékoztatásának és az elállási 
jogának teljes harmonizációja a 
távértékesítési és az üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződésekre vonatkozóan 
hozzájárul a fogyasztói piac jobb 
működéséhez a vállalkozások és 
magánszemélyek közötti kapcsolatok terén.

fogyasztóvédelmi szabályok. A közvetlen 
értékesítés utóbbi években tapasztalt 
belföldi növekedéséhez képest, különösen 
a szolgáltatási ágazatban (pl. közüzemi 
szolgáltatások), a határon túli vásárlás e 
módját választó fogyasztók száma továbbra 
is alacsony maradt. Sok tagállamban a 
megnövekedett üzleti lehetőségekre 
válaszul a kis- és középvállalkozásoknak 
(köztük az egyéni vállalkozóknak) illetve a 
közvetlen értékesítéssel foglalkozó 
vállalatok ügynökeinek nagyobb 
hajlandóságot kellene mutatniuk arra, hogy 
felkutassák a más tagállamokban, 
különösen a határmenti térségekben 
található üzleti lehetőségeket. Ezért a 
fogyasztók tájékoztatására és az elállási 
jogra irányuló egyes rendelkezések teljes 
harmonizációja a távértékesítési és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre vonatkozóan hozzájárul a 
fogyasztók magas szintű védelméhez és a 
fogyasztói piac jobb működéséhez, a 
vállalkozások és magánszemélyek közötti 
kapcsolatok terén.

Or.fr

Módosítás 225
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok fogyasztói 
szerződésekről szóló jogszabályai feltűnő 
eltéréseket mutatnak, ami a verseny 
jelentős torzulását eredményezheti, és 
akadályozhatja a belső piac megfelelő 
működését. A távollevők közötti vagy az 
üzlethelyiségén kívül történő szerződés 
megkötéséről, a fogyasztási cikkekről és a 
jótállásról, valamint a tisztességtelen 
szerződési feltételekről szóló jelenlegi 
közösségi jogszabályok minimális 

törölve



AM\836026HU.doc 11/245 PE450.954v01-00

HU

szabályokat határoznak meg a 
jogharmonizációra vonatkozóan, lehetővé 
téve a tagállamok számára, hogy a 
területükön magasabb szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb 
intézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be. Továbbá az irányelvek sok 
kérdést egymáshoz képest is 
következetlenül szabályoznak, vagy pedig 
nyitva hagyják őket. Ezeket a kérdéseket a 
tagállamok eltérő módon próbálták 
megoldani. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a fogyasztói szerződések jogáról 
szóló irányelveket végrehajtó nemzeti 
rendelkezések jelentősen eltérnek.

Or.en

Módosítás 226
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok fogyasztói 
szerződésekről szóló jogszabályai feltűnő 
eltéréseket mutatnak, ami a verseny 
jelentős torzulását eredményezheti, és 
akadályozhatja a belső piac megfelelő 
működését. A távollevők közötti vagy az 
üzlethelyiségén kívül történő szerződés 
megkötéséről, a fogyasztási cikkekről és a 
jótállásról, valamint a tisztességtelen 
szerződési feltételekről szóló jelenlegi 
közösségi jogszabályok minimális 
szabályokat határoznak meg a 
jogharmonizációra vonatkozóan, lehetővé 
téve a tagállamok számára, hogy a 
területükön magasabb szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb
intézkedéseket tartsanak fenn vagy 
vezessenek be. Továbbá az irányelvek sok 
kérdést egymáshoz képest is 
következetlenül szabályoznak, vagy pedig 
nyitva hagyják őket. Ezeket a kérdéseket a 

törölve
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tagállamok eltérő módon próbálták 
megoldani. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a fogyasztói szerződések jogáról 
szóló irányelveket végrehajtó nemzeti 
rendelkezések jelentősen eltérnek.

Or.fr

Módosítás 227
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok fogyasztói szerződésekről 
szóló jogszabályai feltűnő eltéréseket 
mutatnak, ami a verseny jelentős torzulását 
eredményezheti, és akadályozhatja a belső 
piac megfelelő működését. A távollevők 
közötti vagy az üzlethelyiségén kívül 
történő szerződés megkötéséről, a 
fogyasztási cikkekről és a jótállásról, 
valamint a tisztességtelen szerződési 
feltételekről szóló jelenlegi közösségi 
jogszabályok minimális szabályokat 
határoznak meg a jogharmonizációra 
vonatkozóan, lehetővé téve a tagállamok 
számára, hogy a területükön magasabb 
szintű fogyasztóvédelmet biztosító 
szigorúbb intézkedéseket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be. Továbbá az 
irányelvek sok kérdést egymáshoz képest is 
következetlenül szabályoznak, vagy pedig 
nyitva hagyják őket. Ezeket a kérdéseket a 
tagállamok eltérő módon próbálták 
megoldani. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a fogyasztói szerződések jogáról 
szóló irányelveket végrehajtó nemzeti 
rendelkezések jelentősen eltérnek.

(6) A tagállamok fogyasztói szerződésekről 
szóló jogszabályai feltűnő eltéréseket 
mutatnak, ami a verseny jelentős torzulását 
eredményezheti, és akadályozhatja a belső 
piac megfelelő működését. A távollevők 
közötti vagy az üzlethelyiségén kívül 
történő szerződés megkötéséről, a 
fogyasztási cikkekről és a jótállásról, 
valamint a tisztességtelen szerződési 
feltételekről szóló jelenlegi közösségi 
jogszabályok minimális szabályokat 
határoznak meg a jogharmonizációra 
vonatkozóan, lehetővé téve a tagállamok 
számára, hogy a területükön magasabb 
szintű fogyasztóvédelmet biztosító 
szigorúbb intézkedéseket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be. Továbbá az 
irányelvek sok kérdést egymáshoz képest is 
következetlenül szabályoznak, vagy pedig 
nyitva hagyják őket. Ezeket a kérdéseket a 
tagállamok eltérő módon próbálták 
megoldani. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a fogyasztói szerződések jogáról 
szóló irányelveket végrehajtó nemzeti 
rendelkezések jelentősen eltérnek.

(Ez a módosítás csak a német nyelvi 
változatot érinti és a jogalkotási szöveg 
egészére vonatkozik; a módosítás 
elfogadása a teljes szövegben megfelelő 
technikai változtatásokat tesz szükségessé.)
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Or.de

Módosítás 228
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezek az eltérések a vállalkozásokat és 
fogyasztókat érintő jelentős belső piaci 
akadályokat eredményeznek. Megnövelik 
az áruk határon átnyúló kereskedelmében 
vagy szolgáltatások nyújtásában részt 
venni szándékozó vállalkozások szabályok 
betartására irányuló költségeit. A 
széttagoltság a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmát is aláássa. A fogyasztók 
bizalmára gyakorolt kedvezőtlen hatást 
súlyosbítja a fogyasztóvédelem eltérő 
szintje a Közösség területén. Ez a 
probléma az új piaci fejlemények tükrében 
válik különösen égetővé.

törölve

Or.en

Módosítás 229
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezek az eltérések a vállalkozásokat és 
fogyasztókat érintő jelentős belső piaci 
akadályokat eredményeznek. Megnövelik 
az áruk határon átnyúló kereskedelmében 
vagy szolgáltatások nyújtásában részt 
venni szándékozó vállalkozások szabályok 
betartására irányuló költségeit. A 
széttagoltság a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmát is aláássa. A fogyasztók 
bizalmára gyakorolt kedvezőtlen hatást 
súlyosbítja a fogyasztóvédelem eltérő 

(7) A tagállamoknak a fogyasztókkal 
kötött szerződésekre, és különösen a 
távollévők közötti és az üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződésekre vonatkozó 
jogszabályai között fennálló egyes 
eltérések a vállalkozásokat és fogyasztókat 
érintő jelentős belső piaci akadályokat
eredményeznek. Megnövelik az áruk 
határon átnyúló kereskedelmében vagy 
szolgáltatások nyújtásában részt venni 
szándékozó vállalkozások szabályok 
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szintje a Közösség területén. Ez a 
probléma az új piaci fejlemények tükrében 
válik különösen égetővé.

betartására irányuló költségeit. A nem 
megfelelő széttagoltság a fogyasztók belső 
piacba vetett bizalmát is aláássa.

Or.fr

Módosítás 230
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezek az eltérések a vállalkozásokat és 
fogyasztókat érintő jelentős belső piaci 
akadályokat eredményeznek. Megnövelik 
az áruk határon átnyúló kereskedelmében 
vagy szolgáltatások nyújtásában részt 
venni szándékozó vállalkozások szabályok 
betartására irányuló költségeit.. A 
széttagoltság a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmát is aláássa. A fogyasztók 
bizalmára gyakorolt kedvezőtlen hatást 
súlyosbítja a fogyasztóvédelem eltérő 
szintje a Közösség területén. Ez a probléma 
az új piaci fejlemények tükrében válik 
különösen égetővé.

(7) Ezek az eltérések a vállalkozásokat és 
fogyasztókat érintő jelentős belső piaci 
akadályokat eredményeznek. Megnövelik 
az áruk határon átnyúló kereskedelmében 
vagy szolgáltatások nyújtásában részt 
venni szándékozó vállalkozások szabályok 
betartására irányuló költségeit.. A 
széttagoltság a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmát is aláássa. A fogyasztók 
bizalmára gyakorolt kedvezőtlen hatást 
súlyosbítja a fogyasztóvédelem eltérő 
szintje a Közösség területén. Ez a probléma 
az új piaci fejlemények, valamint a 
letöltésekhez és a webstreaminghez 
hasonló online piaci fejlemények tükrében 
válik különösen égetővé.

Or.en

Módosítás 231
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Néhány alapvető szabályozási elem 
teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások egyértelműen 

törölve
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meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a 
fogyasztói szerződések bizonyos 
vonatkozásait a Közösség egész területére 
kiterjedő egységes szabályozásra 
támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a 
szabályok széttagoltságából adódó 
akadályok eltűnnek és megvalósul a belső 
piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten 
meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók 
magas szintű védelemben részesülnek a 
Közösség egész területén.

Or.en

Módosítás 232
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Néhány alapvető szabályozási elem 
teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások egyértelműen 
meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a 
fogyasztói szerződések bizonyos
vonatkozásait a Közösség egész területére 
kiterjedő egységes szabályozásra 
támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a 
szabályok széttagoltságából adódó 
akadályok eltűnnek és megvalósul a belső 
piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten
meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók 
magas szintű védelemben részesülnek a 
Közösség egész területén.

törölve

Or.en



PE450.954v01-00 16/245 AM\836026HU.doc

HU

Módosítás 233
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Néhány alapvető szabályozási elem 
teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások egyértelműen
meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a 
fogyasztói szerződések bizonyos 
vonatkozásait a Közösség egész területére
kiterjedő egységes szabályozásra 
támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a 
szabályok széttagoltságából adódó 
akadályok eltűnnek és megvalósul a belső 
piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten 
meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók 
magas szintű védelemben részesülnek a 
Közösség egész területén.

(8) Eltérő rendelkezés hiányában, és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 169. cikkével összhangban, az 
ezen irányelvben meghatározott 
intézkedések nem akadályozzák meg a 
tagállamokat szigorúbb rendelkezések 
megtartásában vagy elfogadásában, a 
fogyasztók magasabb szintű védelmének 
biztosítása érekében. Ugyanakkor néhány 
szabályozási elem teljes harmonizációja 
indokolt a távollévők közötti és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződések esetében, ami biztosítaná a 
fogyasztóvédelem koherens keretét az 
egész Európai Unióban, és jelentősen 
növelné a fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások egyértelműbben,
alaposan meghatározott jogi fogalmakon 
alapuló, a távollévők közötti és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött fogyasztói 
szerződések bizonyos vonatkozásait az 
Unió egész területére kiterjedő 
szabályozásra támaszkodhatnak.

Or.fr

Módosítás 234
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Néhány alapvető szabályozási elem 
teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 

(8) Ellenkező rendelkezés hiányában, 
valamint az EU-Szerződés 159. cikkére 
tekintettel, ezen irányelv rendelkezései 
nem akadályozzák a tagállamokat abban, 
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az üzleti vállalkozások egyértelműen 
meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a 
fogyasztói szerződések bizonyos 
vonatkozásait a Közösség egész területére 
kiterjedő egységes szabályozásra 
támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a 
szabályok széttagoltságából adódó 
akadályok eltűnnek és megvalósul a belső 
piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten 
meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók 
magas szintű védelemben részesülnek a 
Közösség egész területén.

hogy a fogyasztóvédelmet javító, további 
szabályozásokat vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Néhány alapvető 
szabályozási elem teljes harmonizációja 
azonban indokolt a fogyasztóvédelem 
egységes szabályozási keretének 
biztosítása, valamint mind a fogyasztók, 
mind pedig a vállalkozások határokon 
átnyúló vállalkozások tekintetében 
meglévő jogbiztonságának növelése 
érdekében. Ebben az esetben mind a 
fogyasztók, mind az üzleti vállalkozások 
egyértelműen meghatározott jogi 
fogalmakon alapuló, a fogyasztói 
szerződések bizonyos vonatkozásait a 
Közösség egész területére kiterjedő 
egységes szabályozásra támaszkodhatnak. 
A fogyasztók ekként magas szintű közös 
védelmet élveznének az egész Unióban.
Ezen túlmenően az egységes szabályoknak 
az uniós szinten történő megállapításával 
ez felszámolja a szabályok aránytalan 
széttagoltságából adódó akadályokat, és 
megvalósítja a belső piacot ezen a 
területen.

Or.en

Módosítás 235
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Néhány alapvető szabályozási elem 
teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások egyértelműen 
meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a 
fogyasztói szerződések bizonyos 
vonatkozásait a Közösség egész területére 
kiterjedő egységes szabályozásra 
támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a 
szabályok széttagoltságából adódó 

(8) Néhány alapvető szabályozási elem
teljes harmonizációja jelentősen növelné a 
fogyasztók és a vállalkozások 
jogbiztonságát. Mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások egyértelműen 
meghatározott jogi fogalmakon alapuló, a 
fogyasztói szerződések bizonyos 
vonatkozásait a Közösség egész területére 
kiterjedő egységes szabályozásra 
támaszkodhatnak. Ennek hatásaként a 
szabályok széttagoltságából adódó 
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akadályok eltűnnek és megvalósul a belső 
piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten 
meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesülnek a Közösség 
egész területén.

akadályok eltűnnek és megvalósul a belső 
piac ezen a területen. Ezeket az 
akadályokat csak a közösségi szinten 
meghatározott egységes szabályokkal lehet 
megszüntetni. Továbbá a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesülnek a Közösség 
egész területén. A szabályozási elemek 
azonban csupán a kereskedők és a 
fogyasztók között létrejött szerződésekre 
vonatkoznak. Ennélfogva – többek között 
– a munkaszerződéseket, az öröklési 
szerződéseket, a családjogi szerződéseket, 
valamint a társaságok létrehozására és 
szervezetére vonatkozó szerződéseket, 
illetve a partnerségi megállapodásokat ki 
kell zárni az irányelv hatálya alól.

Or.en

Módosítás 236
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A fogyasztó új 
fogalommeghatározásának olyan 
helyzetekre is ki kell terjednie, 
amelyekben valamely fogyasztó részben 
személyes, részben pedig szakmai célokra 
(vegyes célok) vásárol árut, illetve rendel 
meg szolgáltatást.
Számos tagállam úgy döntött, hogy a 
fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazását 
a tárgyalóképességüket és szakértelmüket 
tekintve a fogyasztókhoz hasonló 
helyzetben lévő más személyekre vagy 
jogalanyokra – mint például nem 
kormányzati szervezetekre, induló 
vállalkozásokra vagy kisvállalkozásokra –
is alkalmazza. Következésképpen lehetővé 
kell tenni a tagállamok számára a 
védelmet biztosító szabályok 
fogyasztóknak nem minősülő egyéb jogi 
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vagy természetes személyekre történő 
kiterjesztését, illetve ezek fenntartását.
Egyre több árut vásárolnak vagy töltenek 
le immateriális, digitális formában. 
Ennélfogva az immateriális javakat is be 
kell építeni az „áruk” 
fogalommeghatározásába. Ez biztosítani 
fogja, hogy a fogyasztók akkor is védelmet 
élvezzenek, ha online és ha offline 
vásárolnak.
Az áruk fogalommeghatározásának
magában kell foglalnia a vizet, a gázt és a 
villamos energiát. E szektoroknak az 
irányelv hatálya alá történő felvétele 
szükséges abban a kontextusban, 
amelyben a hagyományos állami 
monopóliumok megszűnnek, az ezen 
iparágakban tevékenykedő 
magánszektorbeli szereplők pedig 
megjelennek.

Or.en

Módosítás 237
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A fogyasztó új 
fogalommeghatározásának olyan 
helyzetekre is ki kell terjednie, 
amelyekben valamely fogyasztó részben 
személyes, részben pedig szakmai célokra 
(vegyes célok) vásárol árut, illetve rendel 
meg szolgáltatást.
Számos tagállam úgy döntött, hogy a 
fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazását 
a tárgyalóképességüket és szakértelmüket 
tekintve a fogyasztókhoz hasonló 
helyzetben lévő más személyekre vagy 
jogalanyokra – mint például nem 
kormányzati szervezetekre, induló 
vállalkozásokra, vagy kisvállalkozásokra –
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is alkalmazza. Következésképpen lehetővé 
kell tenni a tagállamok számára a 
védelmet biztosító szabályok 
fogyasztóknak nem minősülő egyéb jogi 
vagy természetes személyekre történő 
kiterjesztését, illetve ezek fenntartását.

Or.en

Módosítás 238
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Manapság egyre több árut 
vásárolnak vagy töltenek le immateriális, 
digitális formában. Ennélfogva az 
immateriális javakat is be kell építeni az 
„áruk” fogalommeghatározásába. Ez 
biztosítani fogja, hogy a fogyasztók akkor 
is védelmet élvezzenek, ha online és ha 
offline vásárolnak.

Or.en

Módosítás 239
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) Az áruk fogalommeghatározásának 
magában kell foglalnia a vizet, a gázt és a 
villamos energiát. E szektoroknak az 
irányelv hatálya alá történő felvétele 
szükséges abban a kontextusban, 
amelyben a hagyományos állami 
monopóliumok oly módon szűnnek meg, 
hogy a magánszektor belép ezekbe a 
szektorokba.
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Or.en

Módosítás 240
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezen irányelv által harmonizált terület 
kiterjed a vállalkozások és fogyasztók 
között létrejött szerződés bizonyos 
vonatkozásaira. Ezek az alábbiak: a 
szerződés megkötése előtt, a szerződés
végrehajtása során nyújtandó tájékoztatás, 
a távollévők közötti és az üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződésektől való 
elállási szabályok, az adásvételi 
szerződésekre jellemző sajátos fogyasztói 
jogok, valamint a fogyasztói 
szerződésekben előforduló tisztességtelen 
szerződéses feltételek.

(9) Ezen irányelv által harmonizált terület 
kiterjed a vállalkozások és fogyasztók 
között létrejött szerződés bizonyos 
vonatkozásaira. Ezek az alábbiak: a 
távértékesítési és az üzlethelyiségen kívüli
szerződéskötések előtt, és e szerződések
végrehajtása során nyújtandó tájékoztatás, 
a távollévők közötti és az üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződésektől való 
elállási szabályok; egyébiránt az adásvételi 
szerződésekre jellemző sajátos egyes
fogyasztói jogokat, valamint a fogyasztói 
szerződésekben előforduló, tisztességtelen 
szerződéses feltételekhez kapcsolódó 
rendelkezéseket össze kell hangolni.

Or.fr

Módosítás 241
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ezen irányelv hatálya nem terjed ki a 
szerződéskötést megelőzően nyújtandó 
információk szolgáltatására a 
kereskedelmi létesítményekben, mivel a 
tagállamok megőrzik azt a lehetőséget, 
hogy a fogyasztóknak az eladás helyén 
történő tájékoztatására vonatkozóan 
nemzeti szabályozást tartsanak fenn vagy 
vezessenek be az alábbi területeken:
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- az áru és a szolgáltatás fő jellemzői
- az áru és a szolgáltatás ára
- az eladás vagy a szolgáltatás 
nyújtásának különleges feltételei
- a kereskedő felelősségének esetleges 
korlátai

Or.fr

Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi annak következményeit, hogy a II. és a III. fejezet a fogyasztók 
tájékoztatására és az elállási jogra összpontosít a távollévők közötti és az üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződések esetében.

Módosítás 242
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi közösségi 
szabályozása számos fogyasztóvédelmi 
szabályt tartalmaz. Ezért az irányelv a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan 
csak annyi rendelkezést tartalmaz, 
amennyire a szabályozás hiányosságainak 
pótlására szükség van.

törölve

Or.en

Módosítás 243
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi közösségi 

(11) Míg a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatási szerződések jelenlegi 
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szabályozása számos fogyasztóvédelmi 
szabályt tartalmaz. Ezért az irányelv a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan 
csak annyi rendelkezést tartalmaz, 
amennyire a szabályozás hiányosságainak
pótlására szükség van.

közösségi szabályozása számos 
fogyasztóvédelmi szabályt tartalmaz, a 
pénzügyi szolgáltatások területén a 
fogyasztóknak részesülniük kell az ezen 
irányelv nyújtotta lehetőségekből, 
amennyiben erre a szabályozás 
hiányosságainak pótlása érdekében 
szükség van.

Or.en

Módosítás 244
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi közösségi 
szabályozása számos fogyasztóvédelmi 
szabályt tartalmaz. Ezért az irányelv a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan 
csak annyi rendelkezést tartalmaz, 
amennyire a szabályozás hiányosságainak 
pótlására szükség van.

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi közösségi 
szabályozása számos fogyasztóvédelmi 
szabályt tartalmaz. Ezért ez az irányelv a 
pénzügyi szolgáltatásokra csak annyiban 
vonatkozik, amennyiben azok 
tisztességtelen szerződési feltételek tárgyát 
képezik.

Or.de

Módosítás 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi közösségi 
szabályozása számos fogyasztóvédelmi 
szabályt tartalmaz. Ezért az irányelv a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan 
csak annyi rendelkezést tartalmaz, 
amennyire a szabályozás hiányosságainak 
pótlására szükség van.

(11) A jelenlegi hatályos uniós
szabályozás több ágazatban illetve 
különös szerződésekben, például a
pénzügyi szolgáltatások vagy az 
átalányáras utak terén, számos 
fogyasztóvédelmi szabályt tartalmaz. Ezért 
az irányelvet az ezen ágazatokban már 
létező uniós jogszabályok 
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rendelkezéseinek sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or.fr

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatások ágazata nem az egyetlen olyan ágazat, amelyet a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos vonatkozásokra kiterjedő, különös közösségi jogszabály 
szabályoz. A fogyasztóvédelemről szóló irányelvet tehát e különös ágazatokban kell 
alkalmazni, az európai szinten létrehozott szabályok sérelme nélkül.

Módosítás 246
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi közösségi
szabályozása számos fogyasztóvédelmi 
szabályt tartalmaz. Ezért az irányelv a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan
csak annyi rendelkezést tartalmaz, 
amennyire a szabályozás hiányosságainak 
pótlására szükség van.

(11) A fogyasztói pénzügyi szolgáltatási 
szerződések jelenlegi uniós szabályozása 
számos fogyasztóvédelmi szabályt 
tartalmaz. Ezért az irányelv rendelkezései a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekre csak az ilyen 
szerződésekben meglévő tisztességtelen 
feltételek tekintetében terjednek ki, és 
lehetővé teszik ezen a területen szigorúbb 
nemzeti szabályok alkalmazását.

Or.en

Módosítás 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlanszerzésre, valamint az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos 
garanciákra, illetve az ingatlantulajdonon 
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meglévő dologi jogok keletkeztetésére 
vagy átruházásra vonatkozóan meglévő 
tagállami rendelkezések alkalmazását. 
Mindez kiterjed az ilyen jogi aktusokkal 
összefüggő megállapodásokra is, mint 
például a még megépítendő ingatlanok 
adásvételére és részletre történő 
megvételére.

Or.en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat helyesen zárja ki az ingatlantulajdon adásvételét az irányelv 
hatálya alól a tagállamoknak a tulajdont szabályozó nemzeti jogába való beavatkozás 
elkerülése érdekében (20. cikk (1a) bekezdés). Egyértelművé kell azonban tenni, hogy a hatály 
alól történő kizárás az ingatlantulajdon adásvételével elválaszthatatlanul összefüggő 
szerződésekre is vonatkozik, mivel a vegyes célú szerződések főszabályként az irányelv 
hatálya alá fognak tartozni.

Módosítás 248
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az Európai Uniónak törekednie kell 
a pénzügyi szolgáltatások terén a 
fogyasztói jogok európai chartájának 
létrehozására. Ennek a chartának 
egységesítenie és egyszerűsítenie kell az 
összes meglévő rendelkezést. Meg kell 
határoznia a fogyasztók olyan jogait, mint 
például a tájékoztatáshoz való hozzáférés, 
a saját pénzügyi nyilvántartás kezelése és 
vezetése, a fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos megfelelő tanácsadás és 
oktatás. Ezen túlmenően elő kell 
mozdítani a pénzügyi integrációt, a 
tagállami legjobb gyakorlatokat be kell 
építeni, meg kell könnyíteni a kollektív 
jogorvoslatot, az érdekeltek részvételét 
pedig ösztönözni kell. Ezenfelül éves 
jelentés keretében kell értékelni a 
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Chartában szereplő intézkedések 
teljesülése terén elért előrehaladást.

Or.en

Módosítás 249
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Az irányelv és a 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
vagy a 2000/31/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv átfedése esetén ezen 
irányelv élvez elsőbbséget.

Or.en

Módosítás 250
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) Ezt az irányelvet akkor kell 
alkalmazni, ha nincs olyan, azonos 
célkitűzéssel vagy hatással rendelkező, 
azonos jellegű különös rendelkezés más 
már meglévő vagy jövőbeli unió 
jogszabályban, mint például a közlekedés 
vagy az energiaellátás területén meglévők. 
Ezen irányelv megfelelő rendelkezéseit 
ennélfogva nem szabad alkalmazni az 
ilyen különös rendelkezések hatálya alá 
tartozó területeken.

Or.en
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Módosítás 251
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11e) Ez az irányelv nem érintheti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a 
minimális harmonizációra irányuló más 
uniós jogszabályok alapján nemzeti 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn.

Or.en

Módosítás 252
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11f) A „fogyasztó” –
fogalommeghatározása értelmében –
minden olyan természetes személy, aki az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szerződések keretében olyan célból jár el, 
amely kívül esik saját szakmája, üzleti 
tevékenysége vagy foglalkozása körén; a 
tagállamok fenntarthatják ezen irányelv 
szabályainak alkalmazását, illetve 
kiterjeszthetik azt a jogi személyekre vagy 
az előző mondat értelmében 
„fogyasztónak” nem minősülő természetes 
személyekre, mint amilyenek a nem 
kormányzati szervezetek, az induló 
vállalkozások stb.

Or.en



PE450.954v01-00 28/245 AM\836026HU.doc

HU

Módosítás 253
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11g) Az „áru” – fogalommeghatározása 
értelmében – bármilyen materiális vagy 
immateriális dolog – köztük a víz, gáz és 
villamos energia –, a végrehajtás vagy 
más bírósági intézkedés alapján 
értékesített áruk kivételével.

Or.en

Módosítás 254
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11h) A „kereskedő” –
fogalommeghatározása alapján – az a 
természetes vagy jogi személy függetlenül 
attól, hogy magán- vagy állami 
tulajdonban van-e, aki vagy amely az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szerződések 
során kereskedelmi, ipari, kézműipari 
vagy szakmai tevékenységével összefüggő 
célok érdekében jár el, valamint aki a 
kereskedő nevében vagy javára jár el, 
függetlenül attól, hogy e személy e 
tevékenység során nyereségre kíván-e 
szert tenni vagy sem.

Or.en

Módosítás 255
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 i preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11i) A fogyasztó számára digitális 
formában átadott digitális árukat –
amennyiben a fogyasztó lehetőséget szerez 
arra, hogy állandó jelleggel vagy valamely 
áru fizikai birtoklásához hasonló módon 
használja, amellett, hogy azt számítógépén 
tárolhatja – úgy kell kezelni, mint az 
adásvételi szerződésre alkalmazandó 
rendelkezések alapján áruknak minősülő 
árukat. A fogyasztóvédelem tekintetében 
nem releváns az a formátum, amelyben a 
termék megjelenik, illetve amelyben azt 
megveszik, a fogyasztóknak pedig 
ugyanúgy védelmet kell élvezniük online 
és offline is.

Or.en

Módosítás 256
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
11 j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11j) Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlanvásárlásra és -szerzésre, valamint 
az ingatlanokkal kapcsolatos jogok 
alapítására vagy átruházására vonatkozó 
tagállami előírásokat. Ez magában 
foglalja az olyan jogügyletekhez 
kapcsolódó megállapodásokat is, mint 
amilyenek különösen a beruházói 
szerződések vagy a lízingszerződések.

Or.de

Módosítás 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
11 k preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11k) Ez az irányelv nem sérti az 
ingatlantulajdon megszerzésére, az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos 
biztosítékokra, illetve az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos jogok 
keletkezésére vagy átruházására 
vonatkozó tagállami rendelkezések 
alkalmazását. Mindez kiterjed az ilyen 
jogi aktusokkal összefüggő 
megállapodásokra is, mint például a még 
megépítendő ingatlanok adásvételére és 
részletre történő megvételére.

Or.en

Módosítás 258
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
11 l preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11l) Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlanszerzésre, valamint az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos 
garanciákra, illetve az ingatlantulajdonon 
meglévő dologi jogok keletkeztetésére 
vagy átruházásra vonatkozóan meglévő 
tagállami rendelkezések alkalmazását. 
Mindez kiterjed az ilyen jogi aktusokkal 
összefüggő megállapodásokra is, mint 
például a még megépítendő ingatlanok 
adásvételére és részletre történő 
megvételére.

Or.en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat helyesen zárja ki az ingatlantulajdon adásvételét az irányelv 
hatálya alól a tagállamoknak a tulajdont szabályozó nemzeti jogába való beavatkozás 
elkerülése érdekében (20. cikk (1a) bekezdés). Egyértelművé kell azonban tenni, hogy a hatály 
alól történő kizárás az ingatlantulajdon adásvételével elválaszthatatlanul összefüggő 
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szerződésekre is vonatkozik, mivel a vegyes célú szerződések főszabályként az irányelv 
hatálya alá fognak tartozni.

Módosítás 259
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A távollevők közötti szerződés új 
fogalommeghatározásának valamennyi 
olyan esetetre vonatkoznia kell, amelynél 
az adásvételi és szolgáltatási szerződéseket 
kizárólag egy vagy több távközlési eszköz 
használatával kötnek meg (mint például 
postai megrendelés, internet, telefon és 
fax). Ez egyenlő versenyhelyzetet teremt 
valamennyi távértékesítéssel foglalkozó 
kereskedő számára. A jogbiztonságot is 
javítani fogja jelenlegi 
fogalommeghatározáshoz képest, amely 
előírja a kereskedő által a szerződés 
megkötésének időpontjáig működtetett 
szervezett távértékesítési rendszer meglétét 
is.

(12) A távollevők közötti szerződés új 
fogalommeghatározásának valamennyi 
olyan esetetre vonatkoznia kell, amelynél 
az adásvételi és szolgáltatási szerződéseket 
a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül,
kizárólag egy vagy több távközlési eszköz 
használatával kötnek meg (mint például 
postai megrendelés, internet, telefon és 
fax). Ez egyenlő versenyhelyzetet teremt 
valamennyi távértékesítéssel foglalkozó 
kereskedő számára. A jogbiztonságot is 
javítani fogja jelenlegi 
fogalommeghatározáshoz képest, amely 
előírja a kereskedő által a szerződés 
megkötésének időpontjáig működtetett 
szervezett távértékesítési rendszer meglétét 
is.

Or.fr

Módosítás 260
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az európai piacok egyre több on-
line digitális tartalmat fogadnak be, és az 
új termékek egyre növekvő száma áll a 
fizikai anyag, a digitális tartalmak és 
szolgáltatások kombinációjából;
egyértelműnek kell lennie tehát annak, 
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hogy az irányelv tárgyát képező áruk alatt 
a digitális termékek is értendők, úgymint a 
letöltések és a programok, amikor a 
fogyasztó állandó felhasználási 
lehetőséget kap, hogy az árut 
folyamatosan vagy a fizikai birtokláshoz 
hasonló módon használja.

Or.fr

Módosítás 261
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) A szerencsejátékok, beleértve a 
sorsolásos játékokat és a fogadási 
ügyleteket is, nem tartoznak az irányelv 
hatálya alá, tekintettel ezen tevékenységek 
igen sajátos természetére, amelyet 
figyelembe véve a tagállamoknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy egyéb 
vagy szigorúbb fogyasztóvédelmi 
intézkedéseket vezessenek be.

Or.de

Indokolás

Az Európai Bíróság állandó joggyakorlata szerint a szerencsejátékok területén a 
tagállamoknak jogában áll a polgáraikra vonatkozó védelmi szint meghatározása és 
különleges fogyasztóvédelmi szabályok bevezetése.  Az Európai Parlament (lásd a 2009. 
március 9-i állásfoglalást) és a Tanács (lásd a Fogyasztóvédelmi Munkacsoport jelenlegi 
vitáját) mindig egyetértett ezzel.

Módosítás 262
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A szerencsejátékokkal kapcsolatos 
tevékenységeket – köztük a sorsjátékokat 
és a fogadási ügyleteket – ki kell zárni az 
irányelv hatálya alól e tevékenységek 
sajátos természete miatt, ami olyan más és 
szigorúbb fogyasztóvédelmi intézkedések 
tagállamok általi végrehajtását vonja 
maga után, amelyek nem a belső piac 
megvalósítására irányulnak.

Or.en

Módosítás 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A szerencsejátékokkal kapcsolatos 
tevékenységeket – köztük a sorsjátékokat 
és a fogadási ügyleteket – ki kell zárni az 
irányelv hatálya alól e tevékenységek 
sajátos természete miatt, ami más és 
szigorúbb fogyasztóvédelmi intézkedések 
tagállamok általi végrehajtását vonja 
maga után.

Or.en

Indokolás

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.
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Módosítás 264
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A szerencsejátékokkal kapcsolatos 
tevékenységeket – köztük a sorsjátékokat 
és a fogadási ügyleteket – ki kell zárni az 
irányelv hatálya alól e tevékenységek 
egyedi jellege miatt, ami olyan más és 
szigorúbb fogyasztóvédelmi intézkedések 
tagállamok általi végrehajtását vonja 
maga után, amelyek nem a belső piac 
megvalósítására irányulnak.

Or.en

Indokolás

A tagállamok olyan különös nemzeti szabályokkal rendelkeznek, amelyek védik a fogyasztókat 
az a szerencsejátékokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő kockázatokkal szemben. A 
szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységeknek az irányelv hatálya alá történő bevonása 
megakadályozná a tagállamokat abban, hogy az általuk az ezen a területen megfelelőnek 
tartott fogyasztóvédelmi rendelkezéseket fenntartsák vagy elfogadják.

Módosítás 265
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ajánlattétel, vagy a szerződés 
tárgyalásának sajátos körülményei nem 
bírnak jelentőséggel a távollévők között 
kötött szerződés fogalommeghatározása 
tekintetében. Amennyiben kereskedő 
alkalmi távértékesítő, vagy egy harmadik 
fél által működtetett szervezett rendszert, 
pl. online értékesítési felületet, használ, ez 
nem foszthatja meg a fogyasztókat az őket 
megillető védelemtől. Hasonlóképpen, a 
kereskedő és fogyasztó által személyesen, 

(13) A távollévők között kötött szerződési 
rendszer szervezésének sajátos 
körülményei nem bírnak jelentőséggel a 
távollévők között kötött szerződés 
fogalommeghatározása tekintetében. 
Amennyiben a kereskedő egy harmadik fél 
által működtetett szervezett rendszert, pl. 
online értékesítési felületet, használ, ez 
nem foszthatja meg a fogyasztókat az őket 
megillető védelemtől.
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az üzlethelyiségen kívül tárgyalt ügylet 
távollevők közötti szerződésnek minősül, 
ha a szerződést végül egy távközlő eszköz, 
mint például az internet vagy telefon 
kizárólagos használatával kötötték meg. A 
távollevők közötti szerződés egyszerűbb 
fogalommeghatározása a kereskedők 
számára is javítja a jogbiztonságot és védi 
őket a tisztességtelen versenytől.

Or.de

Indokolás

Nemcsak a szerződéskötésnek kell a kereskedő és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül 
és távközlő eszközök kizárólagos igénybevételével történnie, hanem azt személyes tanácsadás 
sem előzheti meg. Maga a szerződéskötés éppen a kézműipari tevékenységet végző kkv-k 
esetében történik igen gyakran egyidejű fizikai jelenlét nélkül és távközlő eszközök 
igénybevételével.

Módosítás 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ajánlattétel, vagy a szerződés 
tárgyalásának sajátos körülményei nem 
bírnak jelentőséggel a távollévők között 
kötött szerződés fogalommeghatározása 
tekintetében. Amennyiben kereskedő 
alkalmi távértékesítő, vagy egy harmadik 
fél által működtetett szervezett rendszert, 
pl. online értékesítési felületet, használ, ez 
nem foszthatja meg a fogyasztókat az őket 
megillető védelemtől. Hasonlóképpen, a 
kereskedő és fogyasztó által személyesen, 
az üzlethelyiségen kívül tárgyalt ügylet 
távollevők közötti szerződésnek minősül, 
ha a szerződést végül egy távközlő eszköz, 
mint például az internet vagy telefon 
kizárólagos használatával kötötték meg. A 
távollevők közötti szerződés egyszerűbb 
fogalommeghatározása a kereskedők 

(13) Az ajánlattétel, vagy a szerződés 
tárgyalásának sajátos körülményei nem 
bírnak jelentőséggel a távollévők között 
kötött szerződés fogalommeghatározása 
tekintetében. Amennyiben kereskedő 
alkalmi távértékesítő, vagy egy harmadik 
fél által működtetett szervezett rendszert, 
pl. online értékesítési felületet, használ, ez 
nem foszthatja meg a fogyasztókat az őket 
megillető védelemtől. Hasonlóképpen, a 
kereskedő és fogyasztó által személyesen, 
az üzlethelyiségen kívül tárgyalt ügylet 
távollevők közötti szerződésnek minősül, 
ha a szerződést végül egy távközlő eszköz, 
mint például az internet vagy telefon 
kizárólagos használatával kötötték meg. A 
távollevők közötti szerződés egyszerűbb 
fogalommeghatározása a kereskedők 



PE450.954v01-00 36/245 AM\836026HU.doc

HU

számára is javítja a jogbiztonságot és védi 
őket a tisztességtelen versenytől.

számára is javítja a jogbiztonságot és védi 
őket a tisztességtelen versenytől.

Or.de

Indokolás

(Ez a módosítás csak a német nyelvi változatot érinti és a jogalkotási szöveg egészére 
vonatkozik; a módosítás elfogadása a teljes szövegben megfelelő technikai változtatásokat 
tesz szükségessé.)

Módosítás 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
A kereskedő üzlethelyiségén kívül 
megkötött szerződéseket az jellemzi, hogy 
a fogyasztók nincsenek felkészülve a 
szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra, és 
pszichológiai nyomásnak vannak kitéve, 
függetlenül attól, hogy ők kérték-e a 
kereskedő látogatását vagy sem. Továbbá a 
szabályok kijátszását elkerülendő, amikor a 
fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül 
keresik fel, a szerződést például a 
fogyasztó otthonában tárgyalják, de egy 
üzletben kötik meg, akkor azt 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek 
kell tekinteni.

A tagállamok rendelkezéseinek 
értelmében közhivatalnok által hitelesített 
szerződések azonban nem jelentenek 
olyan helyzetet, amelyben a fogyasztó 
ilyen rendkívüli pszichológiai nyomásnak 
van kitéve. Az ilyen szerződéseket ezért 
nem lehet sem az ezen irányelv 
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értelmében vett üzlethelyiségen kívül, sem 
pedig távollévők között kötött 
szerződéseknek tekinteni.

Or.en

Indokolás

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Módosítás 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. 
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók ideiglenesen különleges 
helyzetnek vannak kitéve, amely többek 
között pszichológiai szempontból, illetve 
az áruk és az árak 
összehasonlíthatóságának tekintetében 
különbözik az üzlethelyiségben fennálló 
helyzettől; mindez nem függ attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
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akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni. Annak 
érdekében azonban, hogy például az utcai 
árusítások esetében, amikor a 
teljesítésekre azonnal sor kerül, a 
kereskedőket ne terhelje túlzott mértékű 
tájékoztatási kötelezettség, a 
fogalommeghatározás nem foglalja 
magába azokat a szerződéseket, amelyek 
esetében a fogyasztó által fizetendő 
ellenérték nem haladja meg a 20 eurót. 
Ezekben az esetekben elállási jogra sincs 
szükség, hiszen az ilyen ügyletek kihatásai 
átláthatóak.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 3. módosítás helyébe lép.

Módosítás 269
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Éppen a fogyasztók otthonában vagy 
munkahelyén kérés nélkül tett látogatás 
esetében áll fenn számukra a meglepetés 
körülménye, amely pszichológiai 
értelemben vásárlási kényszert vonhat 
maga után. Ráadásul a fogyasztónak ilyen 
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üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

helyzetben nincs lehetősége a termék 
árának és minőségének más termékekkel 
való összehasonlítására. Mindezek a 
körülmények nem állnak fenn sem egy 
üzlethelyiségben, sem pedig akkor, amikor 
a fogyasztó maga készítette elő a 
szerződéskötést. A különleges 
védintézkedések ezért nem alkalmazandók 
ezekben az esetében (például amennyiben 
a fogyasztó maga hívta otthonába a 
kereskedőt). Továbbá a szabályok 
kijátszásának lehetőségét elkerülendő, 
amikor azáltal jönnek létre szerződések, 
hogy a fogyasztókat az üzlethelyiségen 
kívül (például az utcán) keresik fel, de egy 
üzletben kötik meg, vagy amennyiben a 
szerződést reklámcélból történő szervezett 
utaztatás keretében kötik meg, akkor 
azokat üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződéseknek kell tekinteni.

Or.de

Indokolás

A kötelmi jog alapvető elve – a szerződések betartására vonatkozó kötelezettség elve – alóli, 
az elállási jog elismerésével alkalmazott kivétel csak egy olyan különleges indok alapján lehet 
meggyőző, mint amilyen például a fogyasztó otthonában kérés nélkül tett látogatás által 
előidézett meglepő helyzet. Amennyiben a fogyasztó saját maga hívja otthonába a kereskedőt, 
ilyen meglepő helyzet nem áll fenn.

Módosítás 270
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. 
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. 
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben –
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fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem. 
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

azaz egy nem értékesítésre szolgáló 
helyiségben – a fogyasztók váratlan 
helyzetbe kerülhetnek egy kereskedelmi 
ajánlat kapcsán, függetlenül attól, hogy ők 
azt kérték-e azt vagy sem. Továbbá a 
szabályok kijátszását elkerülendő, amikor a 
fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül 
keresik fel, a szerződést például a 
fogyasztó otthonában tárgyalják, de egy 
üzletben kötik meg, akkor azt 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek 
kell tekinteni.

Or.it

Módosítás 271
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. 
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem. 
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. 
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben –
azaz egy nem értékesítésre szolgáló 
helyiségben – a fogyasztók váratlan 
helyzetbe kerülhetnek egy kereskedelmi 
ajánlat kapcsán, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem. 
Továbbá az előírások kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

Or.it
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Módosítás 272
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
A kereskedő kereskedelmi helyiségein 
kívül megkötött szerződésekre jellemző, 
hogy a fogyasztók nincsenek felkészülve a 
szerződés megtárgyalására, és átmenetileg
pszichológiai szempontból, valamint a 
termékek és az árak összehasonlítása 
tekintetében sajátos helyzetben vannak,
függetlenül attól, hogy ők kérték-e a 
kereskedő látogatását vagy sem. Továbbá a 
szabályok kijátszását elkerülendő, amikor a 
fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül 
keresik fel, a szerződést például a 
fogyasztó otthonában tárgyalják, de egy 
üzletben kötik meg, akkor azt 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek 
kell tekinteni.

Or.fr

Módosítás 273
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
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Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például – a kereskedő kéretlen 
látogatása esetén – a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

Or.en

Módosítás 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

Azok a szerződések, amelyeket a 
tagállamok rendelkezései szerint egy 
köztisztviselő részvételével hitelesítettek, 
nem idéznek elő olyan helyzetet, amely 
pszichológiai szempontból rendkívüli 
volna. Az irányelv értelmében az ilyen 
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szerződések nem tekintendők sem 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek, 
sem pedig távértékesítési szerződésnek.

Or.fr

Indokolás

A köztisztviselő törvény által a pártatlanság és a felek részére nyújtott részletes jogi 
tájékoztatás érdekében előírt részvétele a fogyasztó számára magas szintű védelmet biztosít, 
és lehetővé teszi számára, hogy a megfelelő ismeretek birtokában, és pszichológiai nyomás 
nélkül hozza meg döntését. Következésképpen az ilyen típusú szerződéseket nem indokolt az 
irányelv hatálya alá vonni.

Módosítás 275
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg. 
A kereskedő üzlethelyiségén kívül 
megkötött szerződések jellemzője, hogy a 
fogyasztó nincsen felkészülve a 
tárgyalásokra és pszichológiai nyomásnak 
van kitéve, függetlenül attól, hogy ő kérte-
e a kereskedő látogatását vagy sem. 
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni. Ezzel szemben 
azoknak a szerződéseknek az esetében,
amelyeket a tagállamok előírásainak 
megfelelően közhivatalnok 
közreműködésével foglalnak okiratba, 
ilyen jellegű, kivételes pszichológiai 
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helyzet nem áll fenn. Az ilyen szerződések 
ezért ennek az irányelvnek az értelmében 
nem számítanak sem üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződéseknek, sem távollévők 
közötti szerződéseknek.

Or.de

Módosítás 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, a kereskedő 
kéretlen látogatását követően például a 
fogyasztó otthonában vagy munkahelyén 
kötnek meg. A szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni. A tagállamok 
rendelkezéseinek értelmében 
közhivatalnok által hitelesített 
szerződéseket nem lehet sem az ezen 
irányelv értelmében vett üzlethelyiségen 
kívül, sem pedig távollévők között kötött 
szerződéseknek tekinteni.

Or.en

Módosítás 277
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az üzleti forgalmat aránytalan 
mértékben nehezítő körülmények 
elkerülése érdekében kivételt kell 
képezniük azoknak a szerződéseknek, 
amelyeket általában üzlethelyiségen kívül 
kötnek meg, vagy azoknak az eseteknek, 
amelyekben a vállalkozást jellegének 
megfelelően nem állandó üzlethelyiségben 
folytatják, amennyiben a kölcsönös 
teljesítések azonnal megtörténnek, a 
díjazás mértéke pedig nem haladja meg az 
50 euró összeget, mint ahogyan az például 
italok és élelmiszerek sport- és szabadidős 
rendezvényeken történő mozgóárusítása, a 
mozgópénztáras mutatványosokkal kötött 
szerződések, mozgó virágárusok vagy a 
legkülönbözőbb járművekkel történő 
városnéző körutak stb. esetében is 
történik.

Or.de

Indokolás

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre és – a házaló kereskedelemről szóló hatályos 
irányelvnek megfelelően – a nem a fogyasztó otthonában vagy munkahelyén tett látogatásra 
való összpontosítás roppant mértékben kiterjeszti a hatályt, mégpedig éppen a 
mikrovállalkozásokkal kötött szokásos ügyletekre is, amelyeknél eddig nem volt probléma. A 
kisvállalkozói intézkedéscsomag értelmében rugalmasan kell kivételt képezni.

Módosítás 278
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely 
olyan helyszín, (mint például boltok vagy
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely
olyan helyszín, (mint például boltok, 
teherautók, vagy taxik), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. A tömegközlekedést is ide kell 
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standokat üzlethelyiségeknek kell 
tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

érteni. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 
standokat üzlethelyiségeknek kell 
tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

Or.en

Módosítás 279
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely 
olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 
standokat üzlethelyiségeknek kell 
tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely
olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 
standokat üzlethelyiségeknek kell 
tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
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üzlethelyiségeknek tekinteni. üzlethelyiségeknek tekinteni.

Or.de

Módosítás 280
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely 
olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 
standokat üzlethelyiségeknek kell
tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

(15) Az „üzlethelyiség” –
fogalommeghatározása értelmében –
bármely akár ingó, akár ingatlan 
kiskereskedelmi üzlethelyiség, ideértve az 
átmeneti kiskereskedelmi 
üzlethelyiségeket, ahol a kereskedő a 
tevékenységét állandó jelleggel folytatja.
Piaci elárusítóhelyeket és vásári standokat 
nem kell üzlethelyiségeknek tekinteni, még 
akkor sem, ha a kereskedő esetleg 
ideiglenes jelleggel használja őket.  Más, 
csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

Or.en

Módosítás 281
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely 
olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 
standokat üzlethelyiségeknek kell 
tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely
olyan helyszín, (mint például bolt, taxi,
vagy teherautó), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. A piaci elárusítóhelyeket 
üzlethelyiségeknek kell tekinteni, még 
akkor is ha a kereskedő esetleg ideiglenes 
jelleggel használja őket. Más, csak rövid 
ideig bérelt helyiségeket, amennyiben az 
nem a kereskedő telephelye (például 
hotelek, éttermek, konferenciaközpontok, 
olyan kereskedők által bérelt mozik, 
akiknek a telephelye nem ott található) 
nem lehet üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

Or.fr

Indokolás

A taxi is beleillik a mobil üzlethelyiségek meghatározásába, és felvehető az itt felsorolt példák 
közé. A piaci elárusítóhelyek esetében biztosítani kell a koherenciát az üzlethelység 
maghatározására vonatkozóan benyújtott módosítással.

Módosítás 282
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely 
olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Piaci elárusítóhelyeket és vásári 
standokat üzlethelyiségeknek kell 

(15) Üzlethelyiségnek minősül bármely 
olyan helyszín, (mint például boltok vagy 
teherautók), amely a kereskedő 
tevékenységének állandó helyszínéül 
szolgál. Más, csak rövid ideig bérelt 
helyiségeket, amennyiben az nem a 
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tekinteni, még akkor is ha a kereskedő 
esetleg ideiglenes jelleggel használja őket.
Más, csak rövid ideig bérelt helyiségeket, 
amennyiben az nem a kereskedő telephelye 
(például hotelek, éttermek, 
konferenciaközpontok, olyan kereskedők 
által bérelt mozik, akiknek a telephelye 
nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

kereskedő telephelye (például hotelek, 
éttermek, konferenciaközpontok, olyan 
kereskedők által bérelt mozik, akiknek a 
telephelye nem ott található) nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.
Hasonlóképpen a köztereket, beleértve a 
tömegközlekedést vagy nyilvános 
létesítményeket, valamint a magánházakat 
illetve a munkahelyeket nem lehet 
üzlethelyiségeknek tekinteni.

Or.en

Módosítás 283
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A fogyasztó számára digitális 
formában átadott digitális árukat –
amennyiben a fogyasztó állandó 
felhasználási lehetőséget szerez– úgy kell 
kezelni, mint az adásvételi szerződésre 
alkalmazandó rendelkezések alapján 
áruknak minősülő árukat.

Or.en

Módosítás 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartozik valamennyi írásos 
formában megfogalmazott közlés, a 
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CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést, illetve a pdf file-
okat tárolják. A tartós adathordozón tartós 
rögzítést biztosító, elektronikus módon 
történő bármely közlés az „írásos” 
formával egyenértékű.

Or.de

Indokolás

Az elektronikus leveleket tartós megjelenítésre alkalmas módon (szöveges formában) 
megfogalmazott közléseknek kell tekinteni. Ezt tisztázni kell a fogalommeghatározásban 
annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv igazodjon a korszerű technológia és az 
általános gyakorlat szerinti helyzethez. Ellenkező esetben többek között csupán CD-ROM-
okon, DVD-ken vagy USB kulcsokon és ezekhez hasonló eszközökön lehetne információkat 
továbbítani. Ez pedig nem venné figyelembe azt az általános gyakorlatot, miszerint az 
információk elektronikus levélben történő továbbítása jelentős szerepet játszik a papíralapú 
írásos forma mellett.

Módosítás 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó 
meghatározásába konkrétan 
beletartoznak a papírdokumentumok, az 
USB kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógép
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést illetve a pdf file-okat tárolják.

(16) A tartós adathordozók közé 
sorolandók különösen a papír, az USB 
kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógépek
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést, illetve a nem módosítható 
formátumban elmentett adatokat tárolják.
Az internetes weboldalak önmagukban 
nem lehetnek tartós adathordozók.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 4. módosítás helyébe lép.
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Módosítás 286
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó 
meghatározásába konkrétan 
beletartoznak a papírdokumentumok, az 
USB kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógép
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést illetve a pdf file-okat tárolják.

(16) A tartós adathordozók közé 
sorolandók különösen a papír, az USB 
kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógépek
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést, illetve a nem módosítható 
formátumban elmentett fájlokat tárolják.
A weboldalak önmagukban nem lehetnek 
tartós adathordozók. A tartós 
adathordozón tartós rögzítést biztosító, 
elektronikus módon történő bármely 
közlésnek az „írásos” formával 
egyenértékűnek kell lennie.

Or.de

Indokolás

Az írásos forma meghatározása figyelembe veszi azt a körülményt, miszerint az általános 
gyakorlatban az információk elektronikus levélben történő továbbítása jelentős szerepet 
játszik a papíralapú írásos információ mellett. Ez a megközelítés megfelel a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a 
joghatósági megállapodásokkal kapcsolatos megoldásnak.

Módosítás 287
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
bele kell venni a papírdokumentumokat, 
az USB kulcsokat, a CD-ROM-okat, a 
DVD-ket, a memóriakártyákat és a 
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és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

számítógép merevlemezét, amelyen nem 
módosítható formában mentik el a file-
okat vagy e-maileket. Az internetes 
oldalak nem minősülhetnek tartós 
adathordozónak, kivéve, ha megfelelnek a 
fenti feltételeknek.

Or.it

Módosítás 288
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák
és a számítógép merevlemeze, 
amelyen az elektronikus levelezést illetve a 
pdf file-okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó 
meghatározásába bele kell venni 
egyes papírdokumentumokat, az USB 
kulcsokat, a CD-ROM-okat, a DVD-ket, a 
memóriakártyákat és a 
számítógép merevlemezét, amelyen nem 
módosítható formában mentik el a file-
okat vagy e-maileket. Az elektronikus 
levelezés és az internetes oldalak, illetve az 
SMS és a MMS csak akkor 
minősülhetnek tartós adathordozónak, ha 
a kereskedő és a vevő közötti 
kommunikáció tartalma az érintett felek 
által elmenthető.

Or.it

Indokolás

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. 
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.
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Módosítás 289
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, valamint a 
különböző típusú adattároló eszközök 
(például az USB kulcsok, a CD-ROM-ok, 
a memóriakártyák és a számítógép 
merevlemeze), amelyeken az elektronikus 
levelezést illetve az adatokat 
megváltoztathatatlan formában tárolják.

Or.fr

Módosítás 290
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó 
meghatározásába konkrétan 
beletartoznak a papírdokumentumok, az 
USB kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógép 
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést illetve a pdf file-okat tárolják.

(16) Tartós adathordozónak minősülnek 
különösen a papírok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógépek merevlemezei, amelyen 
az elektronikus levelezést, az internetes 
weboldalakat vagy a fájlokat tárolják.

Or.en

Módosítás 291
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a nem 
módosítható formában lementett file-okat 
későbbi felhasználás céljából tárolják.

Or.en

Módosítás 292
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a nem 
módosítható formában lementett file-okat 
későbbi felhasználás céljából tárolják. Az 
internetes honlapok mint olyanok csak 
abban az esetben tekinthetők tartós 
adathordozónak, ha azok megfelelnek a 
fent meghatározott kritériumoknak.

Or.en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv a technológiai fejlődést illetően kiállja a jövő 
próbáit, hivatkozni kell a tartós adathordozók nem módosítható, jövőbeli felhasználás célját 
illető alkalmasságára, amelyek azt teszik lehetővé, hogy az információkat – mind a 
fogyasztók, mind pedig a kereskedők érdekében – biztonságosan tárolják.
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Módosítás 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a nem 
módosítható formában lementett file-okat 
későbbi felhasználás céljából tárolják. Az 
internetes honlapok mint olyanok csak 
abban az esetben tekinthetők tartós 
adathordozónak, ha azok megfelelnek a 
fent meghatározott kritériumoknak.

Or.en

Indokolás

A tartós adathordozó fogalommeghatározásának a technológiai fejlődést illetően ki kell állnia 
a jövő próbáit, és lehetővé kell tennie, hogy az információkat – mind a fogyasztók, mind pedig 
a kereskedők érdekében – biztonságosan tárolják. Teljes szintű harmonizáció

Módosítás 294
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják. A „jobb szabályozásra” 
vonatkozó politika követése, valamint a 
vitás helyzetekben a bizonyítási teherrel 
kapcsolatos megfelelő megoldás 
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biztosítása érdekében az elektronikus 
levélnek szintén e fogalommeghatározás 
hatálya alá kell tartoznia.

Or.en

Módosítás 295
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a pdf file-
okat tárolják.

(16) A tartós adathordozó meghatározásába 
konkrétan beletartoznak a 
papírdokumentumok, az USB kulcsok, a 
CD-ROM-ok, a DVD-k, a memóriakártyák 
és a számítógép merevlemeze, amelyen az 
elektronikus levelezést illetve a 
számítógépes file-okat tárolják. A szóban 
forgó áru vagy szolgáltatás jellegétől függ 
annak kérdése, hogy egy üzenet tárolása 
mennyi ideig célszerű. Amennyiben egy 
kereskedő vagy fogyasztó tartós 
adathordozón köteles információt 
nyújtani, úgy e tartós adathordozón 
történő információnyújtásnak a 
megfelelően címzett elektronikus levélben 
történő információnyújtáson keresztül kell 
eleget tennie.

Or.en

Módosítás 296
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamok olyan szabályokat 
tarthatnak fenn, illetve kiterjeszthetik ezen 
irányelv szabályainak alkalmazását olyan 
jogi, illetve természetes személyekre, 
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amelyek vagy akik a 2. cikk (1) 
bekezdésének értelmében nem minősülnek 
„fogyasztónak”, mint például a nem 
kormányzati szervezetek, induló 
vállalkozások vagy KKV-k.

Or.en

Módosítás 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek nem 
kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az 
összefüggésből egyértelműen kiderül.
Például egy üzlethelyiségben lezajló 
ügylet során a termék főbb jellemzői, a 
kereskedő kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 
összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben 
tájékoztatnia kell a fizetésről, szállításről, 
teljesítésről és a panaszok elbírálásának 
módjáról, mivel azok esetleg nem 
derülnek ki a körülményekből.

(17) A fogyasztót idejében átfogóan kell 
tájékoztatni, még azelőtt, hogy távollévők 
között, üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés vagy annak megfelelő 
szerződéskötési ajánlat kötelezné.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 5. módosítás helyébe lép.

Módosítás 298
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek nem 
kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az 
összefüggésből egyértelműen kiderül.
Például egy üzlethelyiségben lezajló 
ügylet során a termék főbb jellemzői, a 
kereskedő kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 
összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben 
tájékoztatnia kell a fizetésről, szállításról, 
teljesítésről és a panaszok elbírálásának 
módjáról, mivel azok esetleg nem 
derülnek ki a körülményekből.

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt, hogy érvényes és szerződéses 
nyilatkozatot tehessenek.

Or.en

Módosítás 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek nem 
kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az 
összefüggésből egyértelműen kiderül.
Például egy üzlethelyiségben lezajló 
ügylet során a termék főbb jellemzői, a 
kereskedő kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 
összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben 
tájékoztatnia kell a fizetésről, szállításról, 
teljesítésről és a panaszok elbírálásának 
módjáról, mivel azok esetleg nem 
derülnek ki a körülményekből.

(17) A fogyasztóknak joguk van megfelelő 
időben tájékoztatást kapni a szerződés 
megkötése előtt.
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Or.en

Módosítás 300
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek nem 
kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az 
összefüggésből egyértelműen kiderül.
Például egy üzlethelyiségben lezajló 
ügylet során a termék főbb jellemzői, a 
kereskedő kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 
összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben tájékoztatnia 
kell a fizetésről, szállításról, teljesítésről és 
a panaszok elbírálásának módjáról, mivel
azok esetleg nem derülnek ki a 
körülményekből.

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt.

Or.fr

Módosítás 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek nem
kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az 
összefüggésből egyértelműen kiderül. 
Például egy üzlethelyiségben lezajló ügylet 
során a termék főbb jellemzői, a kereskedő 
kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt, azon a nyelven, amelyet a fogyasztó 
is megért. Ugyanakkor a kereskedőknek 
nem kell arról tájékoztatást nyújtaniuk, ami 
az összefüggésből egyértelműen kiderül, 
viszont fel kell hívniuk erre a fogyasztók 
figyelmét, válaszolniuk kell kérdéseikre, 
és felvilágosítást kell adniuk számukra.
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összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben tájékoztatnia 
kell a fizetésről, szállításról, teljesítésről és 
a panaszok elbírálásának módjáról, mivel 
azok esetleg nem derülnek ki a 
körülményekből.

Például egy üzlethelyiségben lezajló ügylet 
során a termék főbb jellemzői, a kereskedő 
kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 
összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben tájékoztatnia 
kell a fizetésről, szállításról, teljesítésről és 
a panaszok elbírálásának módjáról, mivel 
azok esetleg nem derülnek ki a 
körülményekből.

Or.el

Módosítás 302
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállamoknak továbbá különös 
körültekintéssel kell eljárniuk – élve a 
meglévő eszközökkel és együttműködve a 
fenti intézményekkel, a nemzeti 
hatóságokkal, a szabályozó szervekkel és a 
fogyasztók képviseleteivel – annak 
érdekében, hogy elkerüljék az olyan 
társaságok kereskedelmi műveletei által 
jelentett veszélyt, akik arra használják az 
internetet, hogy hosszú távú szerződéseket 
leplezzenek látszólag ingyenesen – a 
felhasználó előzetes regisztrációját 
követően – letölthető tartalmakat kínálva 
honlapjukon, amely gyakorlatok 
fogyasztók bizalmára nézve rendkívül 
ártalmasak az Európai Unió belső piacán. 

Or.it

Módosítás 303
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A nyilvános árverések esetében, az 
értékesítési módszer természete és 
hagyománya következtében az árverező az 
eladó – akinek az áruját értékesíti – postai 
címének és személyazonosságának közlése 
helyett a saját elérhetőségeit adja meg.

törölve

Or.fr

Módosítás 304
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A távolsági szerződések esetén a 
tájékoztatási követelményeket bizonyos 
eszközök technikai korlátainak 
figyelembevételével kell módosítani, mint 
például a karakterek számának korlátozását 
bizonyos mobiltelefonok képernyőjén vagy 
a televíziós hirdetések időkorlátját. Ebben 
az esetben a kereskedőnek eleget kell tenie 
a minimális tájékoztatás 
követelményeinek, és a fogyasztót más 
információs forráshoz irányítani, például 
díjmentesen hívható telefonszám, 
közvetlenül és könnyen hozzáférhető, a 
kereskedő lényeges információt tartalmazó 
honlapjához vezető internetes hivatkozás 
biztosításával.

(21) A távolsági szerződések esetén a 
tájékoztatási követelményeket bizonyos 
eszközök technikai korlátainak 
figyelembevételével kell módosítani, mint 
például a karakterek számának korlátozását 
bizonyos mobiltelefonok képernyőjén vagy 
a televíziós hirdetések időkorlátját. Ebben 
az esetben a kereskedőnek eleget kell 
tennie a minimális tájékoztatás 
követelményeinek, és a fogyasztót más 
információs forráshoz irányítani, például 
díjmentesen hívható telefonszám, 
közvetlenül, teljes körűen és könnyen 
hozzáférhető, a kereskedő lényeges 
információt tartalmazó honlapjához vezető 
internetes hivatkozás biztosításával.

Or.it

Módosítás 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A távolsági szerződések esetén a 
tájékoztatási követelményeket bizonyos 
eszközök technikai korlátainak 
figyelembevételével kell módosítani, mint 
például a karakterek számának korlátozását 
bizonyos mobiltelefonok képernyőjén vagy 
a televíziós hirdetések időkorlátját. Ebben 
az esetben a kereskedőnek eleget kell tenie 
a minimális tájékoztatás 
követelményeinek, és a fogyasztót más 
információs forráshoz irányítani, például 
díjmentesen hívható telefonszám, 
közvetlenül és könnyen hozzáférhető, a 
kereskedő lényeges információt tartalmazó 
honlapjához vezető internetes hivatkozás 
biztosításával.

(21) A távolsági szerződések esetén a 
tájékoztatási követelményeket bizonyos 
eszközök technikai korlátainak 
figyelembevételével kell módosítani, mint 
például a karakterek számának korlátozását 
bizonyos mobiltelefonok képernyőjén vagy 
a televíziós hirdetések időkorlátját. Ebben 
az esetben a kereskedőnek eleget kell tenie 
a minimális tájékoztatás 
követelményeinek, és a fogyasztót más 
információs forráshoz irányítani, például 
díjmentesen hívható telefonszám, 
közvetlenül és könnyen hozzáférhető, a 
kereskedő lényeges információt tartalmazó 
honlapjához vezető internetes hivatkozás 
biztosításával, a fogyasztó számára 
világosan érthető nyelven.

Or.el

Módosítás 306
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, amely lehetővé teszi 
számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről és működéséről.

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért 
célszerű lenne, hogy az elállási időszak 
végéig elállási joga legyen, amely lehetővé 
teszi számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről, minőségéről és megfelelő 
működéséről.

Or.it

Indokolás

A jóhiszeműség elve kevés esetben alkalmazható (pl. biztosítási szerződések). Mindazonáltal 
ezekben az esetekben alkalmazandó ez az elv, anélkül, hogy e szövegben említést tennénk róla.
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Módosítás 307
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, amely lehetővé teszi 
számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről és működéséről.

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, amely lehetővé teszi 
számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről, minőségéről és 
működéséről.

Or.fr

Módosítás 308
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, amely lehetővé teszi 
számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről és működéséről.

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, hogy az elállási időszak 
vége előtt meg tudjon győződni az áru 
jellegéről és természetéről, illetve 
ellenőrizni tudja működését.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 7. módosítás helyébe lép.
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Módosítás 309
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, amely lehetővé teszi 
számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről és működéséről.

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
és az üzlethelyiségen kívül megvalósult 
ügyletek esetén a fogyasztó nem tekintheti 
meg az árut a szerződés megkötése előtt, 
ezért joga van az elállásra, amely lehetővé 
teszi számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről és működéséről.

Or.en

Módosítás 310
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A türelmi időszak kezdetének e 
tájékoztatási kötelezettségek kereskedő 
általi teljesítéséhez kell kapcsolódnia, 
ellenkező esetben a szerződésnek továbbra 
is hatályban kell maradnia azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztót nem 
tájékoztatták megfelelően jogairól; ez 
azonban eltántorítja a kereskedőt attól, 
hogy eleget tegyen tájékoztatási 
kötelezettségeinek. A rendszernek lehetővé 
kell tennie a fogyasztó számára, hogy az 
árut az elállási időszak során kipróbálja.

Or.en

Módosítás 311
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az elállási időszakok jelenleg 
tagállamonként és a távértékesítési és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
között is eltérő hossza jogbizonytalanságot 
és a szabályok betartására irányuló 
költségeket okoznak. Azonos elállási 
időszakot kell alkalmazni valamennyi 
távollevők közötti szerződés esetében.

(23) Az elállási időszakok jelenleg 
tagállamonként és a távértékesítési és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
között is eltérő hossza jogbizonytalanságot 
és a szabályok betartására irányuló 
költségeket okoznak. Azonos elállási 
időszakot kell alkalmazni valamennyi 
távollevők közötti szerződés esetében.

Főszabályként az elállási időszak a 
szerződés megkötésétől számított 14 nap. 
Mindazonáltal az áruk távértékesítésére 
vonatkozó szerződések esetén a 14 napos 
elállási időszakot attól az időponttól kell 
számítani, hogy a fogyasztó az áru 
birtokába jutott.

Or.it

Módosítás 312
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az elállási időszakok jelenleg 
tagállamonként és a távértékesítési és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
között is eltérő hossza jogbizonytalanságot 
és a szabályok betartására irányuló 
költségeket okoznak. Azonos elállási 
időszakot kell alkalmazni valamennyi 
távollevők közötti szerződés esetében.

(23) Az elállási időszakok jelenleg 
tagállamonként, akár a távértékesítési, 
akár  az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetében is eltérő hossza 
jogbizonytalanságot és felesleges 
többletköltséget okoz. Azonos elállási 
időszakot kellene alkalmazni valamennyi 
távollevők közötti vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés esetében. 
Főszabályként az elállási időszak a 
szerződés megkötésétől számított 14 nap. 
Áruk távértékesítésére vonatkozó 
szerződések esetén a 14 napos elállási 
időszakot attól az időponttól kell 
számítani, hogy a fogyasztó az áru 
birtokába jutott.
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Or.it

Módosítás 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A távollévők között kötött 
szerződésekre vonatkozó szabályok nem 
sérthetik a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv ("Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv") 9. és 11. 
cikkének az elektronikus szerződéskötésre 
és az elektronikus ajánlattételre vonatkozó 
rendelkezéseit.

(25) A távollévők között kötött 
szerződésekre vonatkozó szabályok nem 
sérthetik a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv ("Elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv") 9. és 11. 
cikkének az elektronikus szerződéskötésre 
és az elektronikus ajánlattételre vonatkozó 
rendelkezéseit, a szerződés azonban a 
fogyasztóra nézve mindaddig nem 
keletkeztet kötelezettségeket, amíg meg 
kapta az irányelv 5. cikkében foglalt 
valamennyi információt.

Or.el

Módosítás 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Amikor a fogyasztó egynél több árut 
vásárol ugyanattól a kereskedőtől, a 
fogyasztó minden egyes áru tekintetében 
jogosult az elállási jog gyakorlására. Ha 
az áruk szállítása külön-külön történik, az 
elállási időszak akkor kezdődik amikor a 
fogyasztó az árukat egyenként átveszi.
Amennyiben egy árut több tételben vagy
darabban szállítanak, az elállási időszak 

(26) Hasonló áruk ismétlődő szállítása 
esetén az elállási időszak azon a napon
kezdődik, amelyen a fogyasztó vagy a 
fogyasztó által megjelölt, a szállítótól 
eltérő harmadik személy átveszi az első
részszállítmányt.
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akkor kezdődik, amikor a fogyasztó vagy a 
fogyasztó által megjelölt harmadik személy 
átveszi az utolsó tételt vagy darabot.

Or.de

Módosítás 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban három hónapos objektív határidőt 
kell bevezetni, feltéve, hogy a kereskedő 
maradéktalanul teljesíti a szerződési 
kötelezettségeinek. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit 
amikor leszállította az árukat vagy 
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat.

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban egyéves objektív határidőt kell 
bevezetni.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 9. módosítás helyébe lép.

Módosítás 316
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés 
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megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban három hónapos objektív határidőt 
kell bevezetni, feltéve, hogy a kereskedő 
maradéktalanul teljesíti a szerződési 
kötelezettségeinek. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit 
amikor leszállította az árukat vagy 
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat.

megkötését megelőzően a kereskedő nem 
tájékoztatta a fogyasztót az elállási jogról, 
akkor az elállási időszakot meg kell 
hosszabbítani. A jogbiztonság fenntartása 
érdekében azonban hat hónapos objektív 
határidőt kell bevezetni.

Or.de

Indokolás

A határidő kezdetének meghatározott időpontja túl sokáig fenntartaná a bizonytalan állapotot 
és a szolgáltatási, de az adásvételi szerződések esetében is a fogyasztó általi, méltánytalanul 
hosszú ideig történő használathoz vezetne. Ezenkívül ennek következményeképpen éppen a 
szolgáltatások esetében bonyolulttá válna a szerződések visszavonása.

Módosítás 317
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban három hónapos objektív 
határidőt kell bevezetni, feltéve, hogy a 
kereskedő maradéktalanul teljesíti a 
szerződési kötelezettségeinek. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit 
amikor leszállította az árukat vagy 
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat.

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, vagy az 
elállási jog hiányáról, akkor az elállási 
határidőt 12 hónappal meg kell 
hosszabbítani.

Or.fr
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Módosítás 318
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban három hónapos objektív 
határidőt kell bevezetni, feltéve, hogy a 
kereskedő maradéktalanul teljesíti a 
szerződési kötelezettségeinek. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit 
amikor leszállította az árukat vagy 
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat.

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot egy évre meg kell 
hosszabbítani.

Or.en

Indokolás

Sok tagállam ír elő jelenleg hosszabb − vagy akár korlátlan − időszakot ilyen esetekre. A 
tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák vagy meghosszabbítsák a 
minimális egyéves időszakot.

Módosítás 319
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ha a távollévők közötti vagy az
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot egy évre meg kell 
hosszabbítani. A tagállamok számára 
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azonban három hónapos objektív 
határidőt kell bevezetni, feltéve, hogy a 
kereskedő maradéktalanul teljesíti a 
szerződési kötelezettségeinek. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit 
amikor leszállította az árukat vagy 
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat.

azonban lehetővé kell tenni, hogy a 
minimális egyéves időszakot fenntartsák 
vagy meghosszabbítsák.

Or.en

Módosítás 320
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos 
elállási nyilatkozat bevezetése egyszerűsíti 
az elállási folyamatot és jogbiztonságot 
teremt. Ezen okok miatt a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a Közösség szabványos 
nyilatkozatával kapcsolatos formai 
előírások bővítésétől, például a betűméretre 
vonatkozóan.

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
vállalkozások számára. A fogyasztó által a 
saját hivatalos uniós nyelvén használható, 
összehangolt, szabványos elállási 
nyilatkozat bevezetése egyszerűsíti az 
elállási folyamatot és jogbiztonságot 
teremt. Ezen okok miatt a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a Közösség szabványos 
nyilatkozatával kapcsolatos formai 
előírások bővítésétől, például a betűméretre 
vonatkozóan.

Or.en

Módosítás 321
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
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vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos 
elállási nyilatkozat bevezetése egyszerűsíti 
az elállási folyamatot és jogbiztonságot 
teremt. Ezen okok miatt a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a Közösség szabványos 
nyilatkozatával kapcsolatos formai 
előírások bővítésétől, például a betűméretre 
vonatkozóan.

vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos 
uniós elállási nyilatkozat bevezetése 
egyszerűsíti az elállási folyamatot, és 
jogbiztonságot teremt. Ezen okok miatt a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell az Unió
szabványos nyilatkozatával kapcsolatos 
formai előírások bővítésétől, például a 
betűméretre vonatkozóan.

Or.fr

Módosítás 322
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos 
elállási nyilatkozat bevezetése egyszerűsíti
az elállási folyamatot és jogbiztonságot 
teremt. Ezen okok miatt a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a Közösség szabványos 
nyilatkozatával kapcsolatos formai 
előírások bővítésétől, például a 
betűméretre vonatkozóan.

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos 
elállási nyilatkozat bevezetése 
egyszerűsítené az elállási folyamatot és 
jogbiztonságot teremtene.

Or.en

Módosítás 323
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tapasztalat azt mutatja, hogy sok 
fogyasztó és kereskedő jobban szeret a 
kereskedő honlapján keresztül érintkezni, 

(29) A tapasztalat azt mutatja, hogy sok 
fogyasztó és kereskedő jobban szeret a 
kereskedő honlapján keresztül érintkezni, 



PE450.954v01-00 72/245 AM\836026HU.doc

HU

ahol a kereskedőnek lehetősége van a 
fogyasztó számára biztosítani az 
elektronikus elállási nyilatkozat 
kitöltésének lehetőségét. Ebben az esetben 
a kereskedőnek gondoskodnia kell az 
átvétel azonnali visszaigazolásáról e-
mailben.

ahol a kereskedőnek lehetősége van a 
fogyasztó számára biztosítani az 
elektronikus elállási nyilatkozat 
kitöltésének lehetőségét. Ebben az esetben 
a kereskedőnek haladéktalanul − de 
mindenesetre az elállási nyilatkozat 
benyújtásától számított egy munkanapon 
belül − gondoskodnia kell az átvétel 
visszaigazolásáról e-mailben.

Or.en

Indokolás

A „without delay” (haladéktalanul) kifejezést eltérőképpen értelmezhetik az egyes 
tagállamokban.

Módosítás 324
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Elállás esetén a kereskedőnek vissza 
kell térítenie a fogyasztótól kapott
valamennyi befizetést, a kereskedőnek, az 
áruk fogyasztóhoz történő eljuttatásának 
költségeit is.

(30) Elállás esetén a kereskedőnek vissza 
kell térítenie a fogyasztó részéről
indokoltan felmerült és viselt valamennyi 
befizetést.

Or.it

Módosítás 325
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Néhány fogyasztó azután él az elállási 
jogával, hogy az árut hosszabb ideig 
használta annál, mint ami természetének és 
működésének megismeréséhez szükséges .

(31) A fogyasztó jogosult kezelni vagy 
kipróbálni az árut annak érdekében, hogy 
megismerje annak természetét és 
működését. Néhány fogyasztó azután él az 
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Ebben az esetben a fogyasztó felelős az 
áruk értékcsökkenéséért. Az áruk 
természetének és működésének 
megismerésére a fogyasztónak az árut 
ugyanúgy kellene kezelnie és kipróbálnia, 
ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a 
számára. Például a fogyasztó csak 
felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem 
hordhatja azt. A szolgáltatási szerződésekre 
vonatkozó elállási jog hatékonyságának 
biztosítása céljából, különösen a nem 
sürgős felújítási munkák esetében, ahol a 
fogyasztókat erőszakos eladási 
módszereknek vetik alá az otthonukban, 
amit a szolgáltatás – elállási időszak lejárta 
előtti – azonnali végrehajtása követ, a 
fogyasztó nem köteles viselni az ilyen 
szolgáltatás költségeit.

elállási jogával, hogy az árut hosszabb 
ideig használta annál, mint ami 
természetének és működésének 
megismeréséhez szükséges . Ebben az 
esetben a fogyasztó felelős az áruk 
értékcsökkenéséért. Például a fogyasztó 
csak felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de 
nem hordhatja azt. A szolgáltatási 
szerződésekre vonatkozó elállási jog 
hatékonyságának biztosítása céljából, 
különösen a nem sürgős felújítási munkák 
esetében, ahol a fogyasztókat erőszakos 
eladási módszereknek vetik alá az 
otthonukban, amit a szolgáltatás – elállási 
időszak lejárta előtti – azonnali 
végrehajtása követ, a fogyasztó nem 
köteles viselni az ilyen szolgáltatás 
költségeit.

Or.en

Módosítás 326
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Néhány fogyasztó azután él az 
elállási jogával, hogy az árut hosszabb 
ideig használta annál, mint ami
természetének és működésének 
megismeréséhez szükséges . Ebben az 
esetben a fogyasztó felelős az áruk 
értékcsökkenéséért. Az áruk természetének 
és működésének megismerésére a 
fogyasztónak az árut ugyanúgy kellene 
kezelnie és kipróbálnia, ahogyan azt az 
üzletben engedélyeznék a számára.
Például a fogyasztó csak felpróbálhatja az 
adott ruhadarabot, de nem hordhatja azt.
A szolgáltatási szerződésekre vonatkozó
elállási jog hatékonyságának biztosítása 
céljából, különösen a nem sürgős felújítási 
munkák esetében, ahol a fogyasztókat 
erőszakos eladási módszereknek vetik alá 

(31) Az áru természetének és működésének 
megismerése érdekében a fogyasztónak a 
türelmi időszak során képesnek kell lennie 
megvizsgálni és kipróbálni az árukat. A 
fogyasztó nem lehet felelős az áruban 
bekövetkező kárért, feltéve, hogy ésszerű 
körültekintéssel járt el az ilyen kár 
megelőzését illetően. A szolgáltatási 
szerződések esetében a fogyasztónak az 
elállási jogát is tudnia kell gyakorolni. Az 
elállási jog hatékonyságának biztosítása 
céljából, különösen a nem sürgős felújítási 
munkák esetében, ahol a fogyasztókat 
erőszakos eladási módszereknek vetik alá 
az otthonukban, amit a szolgáltatás –
elállási időszak lejárta előtti – azonnali 
végrehajtása követ, a fogyasztó nem 
köteles viselni az ilyen szolgáltatás 
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az otthonukban, amit a szolgáltatás –
elállási időszak lejárta előtti – azonnali 
végrehajtása követ, a fogyasztó nem 
köteles viselni az ilyen szolgáltatás 
költségeit.

költségeit.

Or.en

Módosítás 327
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos 
kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben amikor az elállás a termék 
természete miatt nem lenne helyénvaló. Ez 
érvényes például a spekulatív célú 
szerződések megkötése után jóval később 
szállított borokra, ahol az érték a piac 
ingadozásainak függvénye (primőr borok).

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos 
kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben, amikor az elállás a termék 
természete miatt nem lenne helyénvaló, és 
az elállási jog gyakorlása a vállalkozó 
számára méltánytalan hátrányt jelentene.
Ez különösen érvényes az élelmiszerekre 
és más higiéniai szempontból érzékeny 
vagy romlandó árukra, például a borra, 
amelyet a spekulatív célú szerződések 
megkötése után jóval később szállítanak,
és ahol az érték a piac ingadozásainak 
függvénye (primőr borok). Az elállási jog 
hatálya alól kivételt kell képeznie bizonyos 
egyéb áruknak – mint például a 
nyersanyagoknak – vagy 
szolgáltatásoknak, amelyeknek az ára a 
piac ingadozásaitól függ.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 13. módosítás helyébe lép.
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Módosítás 328
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos 
kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben amikor az elállás a termék 
természete miatt nem lenne helyénvaló. Ez 
érvényes például a spekulatív célú 
szerződések megkötése után jóval később 
szállított borokra, ahol az érték a piac 
ingadozásainak függvénye (primőr 
borok).

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos 
kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben, amikor az elállás a termék 
természete miatt nem lenne helyénvaló, és 
az elállási jog gyakorlása a kereskedő 
vagy gyártó számára méltánytalan 
hátrányt jelentene.  Ez különösen
érvényes az élelmiszerekre vagy más 
higiéniai szempontból érzékeny árukra,
például a testápoláshoz használt 
elektromos berendezésekre vagy az 
élelmiszerekkel érintkező elektromos 
berendezésekre.

Or.de

Módosítás 329
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti 
szerződések esetében, amelyeknél a 
teljesítés az elállási időszakon belül 
kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt 
le abban az időszakban), nem lenne 
méltányos megengedni a fogyasztónak, 
hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben vagy részben 
igénybe vette. A fogyasztó ezért elveszíti 
az elállásra vonatkozó jogát, amikor a 
teljesítés a fogyasztó előzetesen kifejezett 
egyetértésével megkezdődik.

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti,
vagy az üzlethelyiségen kívüli szerződések 
esetében, amelyeknél a teljesítés az elállási 
időszakon belül kezdődik (pl. a fogyasztó 
adatfile-okat tölt le abban az időszakban), 
nem lenne méltányos megengedni a 
fogyasztónak, hogy elálljon, miután a 
fogyasztó a szolgáltatást teljes mértékben 
vagy részben igénybe vette. A fogyasztó 
ezért elveszíti az elállásra vonatkozó jogát, 
amikor a teljesítés a fogyasztó előzetesen 
kifejezett egyetértésével megkezdődik, 
feltéve, hogy e megállapodást a fogyasztó 
tudomására hozták, vagyis tájékoztatták e 
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választás következményeiről az elállási 
joga elvesztése tekintetében.

Or.fr

Módosítás 330
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti 
szerződések esetében, amelyeknél a 
teljesítés az elállási időszakon belül 
kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt 
le abban az időszakban), nem lenne 
méltányos megengedni a fogyasztónak, 
hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben vagy részben
igénybe vette. A fogyasztó ezért elveszíti az 
elállásra vonatkozó jogát, amikor a 
teljesítés a fogyasztó előzetesen kifejezett 
egyetértésével megkezdődik.

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti 
szerződések esetében, amelyeknél a 
teljesítés az elállási időszakon belül 
kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt 
le abban az időszakban), nem lenne 
méltányos megengedni a fogyasztónak, 
hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben igénybe 
vette.

Or.en

Módosítás 331
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti 
szerződések esetében, amelyeknél a 
teljesítés az elállási időszakon belül 
kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt 
le abban az időszakban), nem lenne 
méltányos megengedni a fogyasztónak, 
hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben vagy részben 

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti 
szerződések esetében, amelyeknél a 
teljesítés az elállási időszakon belül 
kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt 
le abban az időszakban), nem lenne 
méltányos megengedni a fogyasztónak, 
hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben vagy részben 
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igénybe vette. A fogyasztó ezért elveszíti 
az elállásra vonatkozó jogát, amikor a 
teljesítés a fogyasztó előzetesen kifejezett 
egyetértésével megkezdődik.

igénybe vette. A fogyasztó ezért elveszíti 
az elállásra vonatkozó jogát, amikor a 
teljesítés a fogyasztó előzetesen kifejezett 
egyetértésével megkezdődik. Ezzel 
ellentétben − a szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozóan üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetében (többek között akkor 
is, ha árukat szolgáltatnak ilyen ügylet 
keretében) a pszichológiai nyomás 
lehetősége miatt − a fogyasztónak 
továbbra is rendelkeznie kell az elállási 
joggal abban az esetben, ha a teljesítés az 
elállási időszak során − a fogyasztó 
kifejezett kérésére − tartós adathordozón 
kezdődik. Tisztességtelen lenne azonban 
lehetővé tenni a fogyasztó számára, hogy 
anélkül álljon el, hogy köteles lenne 
ésszerű összeget fizetni a kereskedő 
számára, amely megfelelően tükrözi az 
ügylet részeként az elállás előtt nyújtott 
szolgáltatásokat és átadott árukat, feltéve, 
hogy a kereskedő tartós adathordozón, a 
szerződés megkötése előtt tájékoztatta a 
fogyasztót a fizetési kötelezettségről.

Or.en

Módosítás 332
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Nem lenne arányos a 3. fejezetben 
szereplő szabályoknak az üzlethelyiségen 
kívül kötött, igen alacsony értékű 
szerződésekre való alkalmazása.

Or.en



PE450.954v01-00 78/245 AM\836026HU.doc

HU

Módosítás 333
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Előfordulhat, hogy az elállási jog 
alkalmazása bizonyos szállodai, 
közlekedési, és szabadidős szolgáltatások 
vonatkozásában sem helyénvaló. A 
megfelelő szerződések megkötése olyan 
kapacitás lekötését jelenti, amelyet – az 
elállási jog bevezetése esetén – a 
kereskedőnek nehéz lenne kihasználnia.
Ezért ezekre a távollévők közötti 
szerződésekre nem vonatkoznak a 
fogyasztó tájékoztatására és az elállási 
jogra vonatkozó rendelkezések.

törölve

Or.en

Módosítás 334
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Előfordulhat, hogy az elállási jog 
alkalmazása bizonyos szállodai, 
közlekedési, és szabadidős szolgáltatások 
vonatkozásában sem helyénvaló. A 
megfelelő szerződések megkötése olyan 
kapacitás lekötését jelenti, amelyet - az 
elállási jog bevezetése esetén - a
kereskedőnek nehéz lenne kihasználnia.
Ezért ezekre a távollévők közötti 
szerződésekre nem vonatkoznak a 
fogyasztó tájékoztatására és az elállási 
jogra vonatkozó rendelkezések. 

(36) Előfordulhat, hogy az elállási jog 
alkalmazása bizonyos szállodai, 
közlekedési, és szabadidős szolgáltatások 
vonatkozásában sem helyénvaló. 
Amennyiben a teljesítés az elállási időszak 
során kezdődik meg, igazságtalan lenne, 
ha a fogyasztó akkor is élhetne elállási 
jogával, amikor a vállalkozás már teljes 
mértékű vagy részleges teljesítést végzett.
Ezért a fogyasztó elállási joga érvényét 
veszti, amint megkezdődik a tartós 
hordozón rögzített, kifejezett és előzetes 
megállapodásuk teljesülése. 

Or.el



AM\836026HU.doc 79/245 PE450.954v01-00

HU

Módosítás 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Ha a kereskedő nem tesz eleget 
teljesítési kötelezettségének, a fogyasztó 
tartós adathordozó segítségével legalább 
hétnapos határidő kitűzésével teljesítésre 
hívhatja fel, és közölheti vele, hogy nem 
teljesítés esetén eláll a szerződéstől. Az 
elállást e határidő eredménytelen lejárta 
után hatályosnak kell tekinteni.  
Kártérítéshez fűződő jogainak sérelme 
nélkül a fogyasztónak az elállástól 
számított hét napon belül visszajárnak a 
már teljesített kifizetések. A 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy a teljesítésnek a fogyasztó által 
meghatározott határidőn belüli 
elmaradása esetére egyéb szavatossági 
igényekről belső jogszabályokat 
bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a 
fogyasztók nagyobb védelmének 
biztosítása érdekében.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 17. módosítás helyébe lép.

Módosítás 336
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Ha a kereskedő nem tesz eleget 
teljesítési kötelezettségének, a fogyasztó 
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tartós adathordozó segítségével ésszerű 
határidő kitűzésével teljesítésre hívhatja 
fel, és közölheti vele, hogy nem teljesítés 
esetén eláll a szerződéstől. A fogyasztónak 
az elállástól számított hét napon belül 
visszajárnak a már teljesített kifizetések.  
A tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy a teljesítésnek a fogyasztó által 
meghatározott határidőn belüli 
elmaradása esetére egyéb szavatossági 
igényekről belső jogszabályokat 
bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a 
fogyasztók nagyobb védelmének 
biztosítása érdekében.

Or.de

Indokolás

Szállítási késedelem esetén a nemzeti jog határozza meg a kártérítéshez fűződő jogok 
lehetséges következményeit. Ezt a szempontot az egyértelmű elhatárolás érdekében nem a 22. 
cikk „harmonizált” (2) bekezdésében, hanem a 22. cikk egy új (2a) bekezdésében kell 
tisztázni.

Módosítás 337
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A fogyasztói értékesítés során az áruk 
leszállítása többféle módon történhet. Csak 
az olyan szabály, amelytől szabadon el 
lehet térni teszi lehetővé az említett 
változatosság figyelembevételéhez 
szükséges rugalmasságot. A fogyasztót 
védeni kell az áruk kereskedő által 
megszervezett vagy végrehajtott szállítása 
közben történő bármilyen veszteség és kár 
kockázata ellen. A kárveszély átszállásáról 
bevezetett szabály nem alkalmazható 
amennyiben a fogyasztó szükségtelenül 
késlelteti az átvételt (például amikor a 
fogyasztó nem veszi át a postahivataltól az 

(38) Mivel a fogyasztói értékesítés során az 
áruk leszállítása − akár azonnal, akár 
későbbi időpontban − többféle módon 
történhet, nem azonnali szállítás esetén a 
kereskedőnek vagy azonnal, vagy már 
korábban meg kell jelölnie azt a határidőt, 
amelyre az áru leszállítását vállalja. A 
fogyasztót védeni kell az áruk kereskedő 
által megszervezett vagy végrehajtott 
szállítása közben történő bármilyen 
veszteség és kár kockázata ellen. A 
kárveszély átszállásáról bevezetett szabály 
nem alkalmazható amennyiben a fogyasztó 
szükségtelenül késlelteti az átvételt 
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árut az utóbbi által kijelölt határidőn belül).
Ilyen esetben a kereskedővel 
megállapodott leszállítási időpont után a 
fogyasztó viseli a veszteség vagy 
megrongálódás kockázatát.

(például amikor a fogyasztó nem veszi át a 
postahivataltól az árut az utóbbi által 
kijelölt határidőn belül). Ilyen esetben a 
kereskedővel megállapodott leszállítási 
időpont után a fogyasztó viseli a veszteség 
vagy megrongálódás kockázatát.

Or.fr

Módosítás 338
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Az áruszállítást illetően redelkezni 
kell arról, hogy amennyiben a kereskedő
hét nappal túllépi az előírt szállítási 
határidőt, a fogyasztónak lehetőséget kell 
kapnia a szerződés felmondására, és a 
szerződés keretében kifizetett összegek 
részére történő visszatérítésére. Ebben az 
esetben a szerződés akkor tekintendő 
felmondottnak, amikor a kereskedő 
megkapja azt a levelet, amelyben a 
fogyasztó tájékoztatja döntéséről, feltéve, 
hogy a szállítás időközben nem történt 
meg. A kereskedő köteles a legrövidebb 
időn belül, de legkésőbb a szerződés 
felmondásáról szóló levél kézhezvételétől 
számított hét napon belül visszafizetni a 
szerződéssel összefüggésben kifizetett 
teljes összeget.

Or.fr

Módosítás 339
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38b) A fogyasztók védelmének magas 
szintjén meghatározott, a szerződés 
szerinti teljesítés egységes és közös 
koncepciója fokozottabb jogbiztonságot 
nyújt majd mind a kereskedők, mind pedig 
a fogyasztók számára.

Or.fr

Módosítás 340
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Sok ügylet esetén a fogyasztók 
részére nem biztosítanak elégséges 
választási lehetőséget a fizetési módok 
terén, illetve díjat kell fizetniük, ha 
megtagadják bizonyos módok 
alkalmazását. Ennek a helyzetnek olyan 
rendelkezésben kell tükröződnie, amely 
biztosítja, hogy a kereskedő a fogyasztó 
számára különféle fizetési módokat fog 
javasolni, távollévők között kötött 
szerződések esetén pedig ezeknek mind az 
elektronikus, mind pedig a nem 
elektronikus fizetési módokat is 
tartalmazniuk kell. A nem elektronikus 
fizetési rendszer volna lehetséges például 
valamely megrendelésnek a kereskedő 
honlapjáról történő kinyomtatása esetén, 
amelyet készpénzzel kell bankban vagy a 
kereskedő bármely más kapcsolattartási 
helyén megfizetni.

Or.en
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Módosítás 341
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy szabadon válasszon a hiba 
orvoslásának módjai között (kijavítás, 
kicserélés, árengedmény, vagy a szerződés 
felbontása). Ugyanakkor kisebb 
jelentőségű eltérés miatt nem kérheti a 
szerződés felmondását. Továbbá, a 
fogyasztó nem kérheti a kijavítást vagy a 
kicserélést abban az esetben, ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy ez jogellenes, 
lehetetlen vagy részéről aránytalan 
erőfeszítéssel járna. Az alkatrészek hiánya 
nem minősül jogos indoknak, ha a 
kereskedő – ésszerű időn belül illetve 
aránytalan erőfeszítés nélkül – elmulasztja 
a hiba orvoslását.

Or.fr

Módosítás 342
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy szabadon válasszon az áruk 
kijavítása, az áruk kicserélése, az 
árengedmény, vagy a szerződésbontás 
lehetőségei között. Abban az esetben, ha a 
fogyasztó a kereskedőtől az áru kijavítását 
vagy kicserélését kéri, ezt a kereskedőnek 
a legrövidebb időn belül meg kell tennie,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy részéről 
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költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

Or.fr

Indokolás

A hiba orvoslási módját a fogyasztónak kell megválasztania, és nem a kereskedőnek.

Módosítás 343
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

(40) A fogyasztó először az áru kijavítását 
vagy kicserélését követelheti az eladótól, 
kivéve, ha e szavatossági igény teljesítése
lehetetlen vagy az eladó számára
aránytalan lenne. A szavatossági igény 
aránytalanságát objektív alapon kell
megállapítani. A szavatossági igény 
aránytalannak tekintendő, ha annak 
alkalmazása más szavatossági igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne. Az 
összehasonlítás alapjául szolgálhat 
például a javítás és a szerződés felbontása 
közötti viszony; azon kérdés eldöntésekor, 
hogy aránytalanok-e a költségek, az a 
tényező a kulcsfontosságú, hogy az egyik 
szavatossági igény költségei jelentős 
mértékben meghaladják-e a másik 
szavatossági igény költségeit.

Or.de
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Indokolás

A szavatossági igény teljesítésével kapcsolatos megoldások rangsorát meg kell tartani. 
Lehetővé kell tenni például, hogy az aránytalanság kérdését a javítás és a szerződés 
felbontása közötti viszony fényében is meg lehessen vizsgálni. 

Módosítás 344
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak mindenkor lehetőséget kell 
biztosítani, hogy válasszon az ezen 
irányelvben előírt különféle jogorvoslatok 
közül. A fogyasztónak jogosultnak kell 
lennie arra, hogy követelhesse a 
kereskedőtől az áru kijavítását, annak 
kicserélését, az áru árának csökkentését, 
vagy a szerződés felbontását.

Or.en

Módosítás 345
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy választhasson az áru kijavítása vagy 
kicserélése, az árcsökkentés vagy a 
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szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

szerződés felmondása között, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

Or.el

Indokolás

Bármelyik esetben a fogyasztónak kell megválasztania az áru meg nem felelésének orvoslási 
módját.

Módosítás 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy választása szerint annak 
kicserélését, kivéve ha a kereskedő 
bizonyítja, hogy az orvoslás jogellenes, 
lehetetlen vagy a kereskedő részéről 
aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
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orvoslását. orvoslását.

Or.el

Módosítás 347
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztó − választása szerint − jogosult 
arra, hogy az árut megjavíttassa vagy 
kicseréltesse, kivéve ha a kereskedő 
bizonyítja, hogy az orvoslás jogellenes, 
lehetetlen vagy a kereskedő részéről 
aránytalan erőfeszítéssel járna. A fogyasztó 
ezen túlmenően − főszabályként az áru 
leszállításától számított 30 napon belül − 
felmondhatja a szerződést, az árat pedig 
teljes egészében vissza kell téríteni a 
számára. A kereskedő erőfeszítését 
objektíven kell megítélni, figyelembe véve 
a kereskedőnek a hiba orvoslása közben 
felmerült költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

Or.en

Módosítás 348
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru 

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak mindenkor lehetőséget kell 
biztosítani, hogy válasszon az ezen 
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kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A 
kereskedő erőfeszítését objektíven kell 
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

irányelvben előírt különféle jogorvoslatok 
közül. A fogyasztónak jogosultnak kell 
lennie arra, hogy követelhesse a 
kereskedőtől az áru kijavítását, annak 
kicserélését, az áru árának csökkentését, 
vagy a szerződés felbontását.

Or.en

Módosítás 349
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fogyasztónak nem kell viselni a 
hiba orvoslásának költségeit, főleg ami a 
postázás, munkadíj és anyagköltségeket 
illeti. Továbbá a fogyasztó nem tartozik 
kártalanítani a kereskedőt a hibás áruk 
használatáért.

(41) A fogyasztónak nem kell viselnie a 
hiba orvoslásának költségeit, főleg ami a 
postázás, a munkadíj és az anyagköltségeket 
illeti, illetve nem kell viselnie a hiba
orvoslásának a költségeit azokban az 
esetekben sem, ha a hiba elhárítását a 
végső eladótól vagy a kijelölt 
szervizszolgáltatást végző szervezettől 
eltérő, szakmailag alkalmas kereskedőre 
bízza. Továbbá a fogyasztó nem tartozik
kártalanítani a kereskedőt a hibás áruk 
használatáért.

Or.cs

Indokolás

A módosítás annak megelőzésére szolgál, hogy a fogyasztónak a termék szerkezetébe történő 
nem szakszerű beavatkozása miatti garanciavesztés jogvitákhoz vezessen. 
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Módosítás 350
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fogyasztónak nem kell viselni a 
hiba orvoslásának költségeit, főleg ami a 
postázás, munkadíj és anyagköltségeket 
illeti. Továbbá a fogyasztó nem tartozik 
kártalanítani a kereskedőt a hibás áruk 
használatáért.

(41) A fogyasztónak nem kell viselni az 
áru szerződésszerű állapota 
visszaállításának költségeit, főleg ami a 
postázás, munkadíj és anyagköltségeket 
illeti. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy csökkenteni lehet a fogyasztó 
számára fizetendő visszatérítést annak 
érdekében, hogy számításba lehessen 
venni az áru fogyasztó általi használatát a 
kiszállítás óta.

Or.de

Indokolás

Ha minden esetben kizárt lenne a jogtalan anyagi előnyszerzésből adódó igényt, amely 
figyelembe veszi a tárgy használatát, az méltánytalan lenne, és lehetőséget adna a 
visszaélésre. Ráadásul ezzel egy büntető jellegű elem is megjelenik, amelynek általában a 
polgári jog területén, különösképpen pedig a szavatossági jog területén nem szabad 
meghonosodnia.

Módosítás 351
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon 
választhat bármelyik rendelkezésre álló 
jogorvoslat közül. A kereskedő elutasítása 
lehet kifejezett vagy hallgatólagos, ez 
utóbbi esetben azt jelenti, hogy a 
kereskedő nem válaszol vagy nem vesz 
tudomást a fogyasztónak a hiba 

törölve
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orvoslására vonatkozó követeléséről.

Or.fr

(Lásd a (40) preambulumbekezdésre vonatkozóan Hoang Ngoc által benyújtott módosítást.)

Indokolás

A hiba orvoslásának módját mindig a fogyasztónak kell kiválasztania, és nem csupán 
elutasítás, vagy a kereskedő mulasztása esetén. 

Módosítás 352
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon 
választhat bármelyik rendelkezésre álló 
jogorvoslat közül. A kereskedő elutasítása 
lehet kifejezett vagy hallgatólagos, ez 
utóbbi esetben azt jelenti, hogy a 
kereskedő nem válaszol vagy nem vesz 
tudomást a fogyasztónak a hiba 
orvoslására vonatkozó követeléséről.

törölve

Or.el

Módosítás 353
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon választhat 
bármelyik rendelkezésre álló jogorvoslat 
közül. A kereskedő elutasítása lehet 
kifejezett vagy hallgatólagos, ez utóbbi 

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
elmulasztja a hiba orvoslását, a fogyasztó 
szabadon választhat bármelyik 
rendelkezésre álló jogorvoslat közül. A 
kereskedő elutasítása lehet kifejezett vagy 
hallgatólagos. A hallgatólagos elutasítás 
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esetben azt jelenti, hogy a kereskedő nem 
válaszol vagy nem vesz tudomást a 
fogyasztónak a hiba orvoslására vonatkozó 
követeléséről.

azt jelenti, hogy a kereskedő nem válaszol 
vagy nem vesz tudomást a fogyasztónak a 
hiba orvoslására vonatkozó követeléséről. 
A tagállamoknak meg kell határozniuk a 
fogyasztó számára rendelkezésre álló, a 
kereskedő által történő elutasítást, illetve 
a hiba nem orvoslását követően igénybe 
vehető jogi eszközöket.

Or.it

Módosítás 354
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon 
választhat bármelyik rendelkezésre álló 
jogorvoslat közül. A kereskedő elutasítása 
lehet kifejezett vagy hallgatólagos, ez 
utóbbi esetben azt jelenti, hogy a 
kereskedő nem válaszol vagy nem vesz 
tudomást a fogyasztónak a hiba 
orvoslására vonatkozó követeléséről.

(42) Amikor a hiba orvoslásának választott 
módja a kijavítás vagy a kicserélés, meg 
kell határozni azokat az eseteket, amikor a 
fogyasztó ugyanúgy követelheti a 
szerződés felbontását, vagy az 
árengedményt.

Or.fr

Módosítás 355
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon 
választhat bármelyik rendelkezésre álló 
jogorvoslat közül. A kereskedő elutasítása 
lehet kifejezett vagy hallgatólagos, ez 

(42) A fogyasztó jogosult szabadon
választani bármelyik rendelkezésre álló
szavatossági igény közül, ha nem igényel 
kijavítást vagy kicserélést.  A 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy a szerződésszegés esetére szóló 
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utóbbi esetben azt jelenti, hogy a 
kereskedő nem válaszol vagy nem vesz 
tudomást a fogyasztónak a hiba 
orvoslására vonatkozó követeléséről.

szavatossági igények szabad 
megválasztásáról belső jogszabályokat 
bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a 
fogyasztók nagyobb védelmének 
biztosítása érdekében.  A belső 
jogszabályoknak azonban összhangban 
kell állniuk az Európai Unió működéséről 
szóló szerződéssel, különösen pedig nem 
állhatnak ellentétben az ebben az 
irányelvben kitűzött célok, vagyis a belső 
piac megfelelő működésének biztosítására 
és a verseny Unión belüli torzulásának 
megakadályozására irányuló célok 
megvalósításával. Tekintettel az 
irányelvben kitűzött célok elérésére, a 
belső jogszabályoknak ehhez 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 22. módosítás helyébe lép.

Módosítás 356
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon választhat 
bármelyik rendelkezésre álló jogorvoslat 
közül. A kereskedő elutasítása lehet 
kifejezett vagy hallgatólagos, ez utóbbi 
esetben azt jelenti, hogy a kereskedő nem 
válaszol vagy nem vesz tudomást a 
fogyasztónak a hiba orvoslására vonatkozó 
követeléséről.

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
legalább kétszer elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon választhat 
bármelyik rendelkezésre álló jogorvoslat 
közül. A kereskedő elutasítása lehet
kifejezett vagy hallgatólagos, ez utóbbi 
esetben azt jelenti, hogy a kereskedő nem 
válaszol vagy nem vesz tudomást a 
fogyasztónak a hiba orvoslására vonatkozó 
követeléséről.

Or.de
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Módosítás 357
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon 
választhat bármelyik rendelkezésre álló 
jogorvoslat közül. A kereskedő elutasítása 
lehet kifejezett vagy hallgatólagos, ez 
utóbbi esetben azt jelenti, hogy a kereskedő 
nem válaszol vagy nem vesz tudomást a 
fogyasztónak a hiba orvoslására vonatkozó 
követeléséről.

(42) Különböző releváns körülmények 
fennállása esetén a fogyasztót fel kell 
jogosítani, hogy a rendelkezésre álló 
jogorvoslatok közül szabadon válasszon. 
Ez a helyzet különösen akkor, amikor a 
kereskedő elutasítja, illetve el fogja 
utasítani vagy elmulasztja, illetve el fogja 
mulasztani a hiba orvoslását, vagy a 
kereskedő a hiba orvoslása során jelentős 
kényelmetlenséget okozott vagy fog 
okozni. A kereskedő elutasítása lehet 
kifejezett vagy hallgatólagos, ez utóbbi 
esetben azt jelenti, hogy a kereskedő nem 
válaszol vagy nem vesz tudomást a 
fogyasztónak a hiba orvoslására vonatkozó 
követeléséről. Objektív alapon − például 
az értékesítést követően a fogyasztó 
részére nyújtott gyenge minőségű 
szolgáltatás alapján − kell megítélni azt a 
kérdést, hogy a kereskedő jelentős 
kényelmetlenséget fog-e okozni valamely 
hiba kijavítása során, illetve hogy 
valószínűleg elmulasztja-e valamely hiba 
orvoslását.

Or.en

Módosítás 358
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Elő kell írni azt, hogy nem 
szerződésszerű teljesítéskor a kereskedő 
bizonyos esetekben felelősséggel tartozhat 
azon hibákért, amelyek a kockázatoknak a 
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fogyasztóra történő átszállásakor 
fennállnak, még akkor is, ha e hiba csak 
később tűnik ki.

Or.fr

Módosítás 359
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) A fogyasztó szerződésszegés esetén 
két éven belül érvényesítheti szavatossági 
igényét. Az ellenkező bizonyításáig 
vélelmezni kell, hogy azok a hibák, 
amelyek a kárveszély átszállását követő 
hat hónapon belül léptek fel, már a 
kárveszély átszállásának időpontjában 
megvoltak. A tagállamoknak lehetőségük 
van arra, hogy az igényérvényesítési 
határidőkről, a bizonyítási teher 
átszállásának időtartamáról vagy az 
igényérvényesítési határidő lejártát 
követően ismertté váló jelentős hibákra 
vonatkozó külön szabályokról belső 
jogszabályokat bocsássanak ki vagy 
tartsanak fenn a fogyasztók nagyobb 
védelmének biztosítása érdekében.  A 
belső jogszabályoknak azonban 
összhangban kell állniuk az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel, 
különösen pedig nem állhatnak 
ellentétben az ebben az irányelvben 
kitűzött célok, vagyis a belső piac 
megfelelő működésének biztosítására és a 
verseny Unión belüli torzulásának 
megakadályozására irányuló célok 
megvalósításával. Tekintettel az 
irányelvben kitűzött célok elérésére, a 
belső jogszabályoknak ehhez 
megfelelőnek és arányosnak kell lenniük.

Or.de
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Indokolás

Ez a módosítás az előző 24. módosítás helyébe lép.

Módosítás 360
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) Elő kell írni, hogy azok a 
tagállamok, amelyek kívánják, 
megőrizhessék nemzeti jogszabályaikban 
az ezen irányelv elfogadásakor hatályos 
azon rendelkezéseket, amelyek szerint a 
kereskedő felelőssége akkor kezdődik, 
amikor a fogyasztó felfedezi a hibát.

Or.fr

Módosítás 361
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az 1999/44/EK irányelv lehetővé tette 
a tagállamoknak, hogy legalább két 
hónapos határidőt állapítsanak meg, 
amelyen belül a fogyasztó tájékoztatni 
köteles a kereskedőt bármilyen hibáról. Az 
átültetésre vonatkozó eltérő jogszabályok 
a kereskedelem akadályait hozták létre.
Ezért ennek a szabályozási lehetőségnek a 
mellőzésére és a jogbiztonság növelésére 
van szükség, azáltal, hogy a fogyasztót 
arra kötelezik, hogy az észlelés 
időpontjától számított két hónapon belül 
tájékoztassa a kereskedőt a hibáról

törölve

Or.en
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Módosítás 362
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A különféle tagállamokban az e 
szektor jogszabályaiból és az ítélkezési 
gyakorlatból az következik, hogy egyre 
nagyobb az igény arra, hogy a 
fogyasztóknak erős védelmet 
biztosítsanak. E tendencia fényében, 
illetve a fenti, 1999/44/EK irányelv 
végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
alapján érdemes lenne a gyártó közvetlen 
felelősségének megállapítása a neki 
tulajdonítható hibák kapcsán.

Or.it

Módosítás 363
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Be kell vezetni a gyártó közvetlen 
felelősségét a hibás termékekért. A 
határokon átnyúló vásárlásokba vetett 
fogyasztói bizalom előmozdítására és 
fokozására irányuló célkitűzés 
megvalósítását jelentős mértékben 
segítené a hibás termékekért a gyártó 
közvetlen felelősségének bevezetése.

Or.en
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Módosítás 364
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó 
jótállást nyújt a fogyasztóknak. A 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében, a jótállásnak meghatározott 
információkat kell tartalmaznia, beleértve 
az időtartamát, a területi hatályát és egy 
olyan nyilatkozatot, amely szerint a jótállás 
nem érinti a fogyasztó jogszabályon 
alapuló jogait.

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó 
jótállást nyújt a fogyasztóknak. A 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében, a jótállásnak meghatározott 
információkat kell tartalmaznia, beleértve 
az időtartamát, a területi hatályát és egy 
olyan nyilatkozatot, amely szerint a jótállás 
nem érinti a fogyasztó jogszabályon 
alapuló jogait, a hatályos nemzeti 
jogszabályok, valamint az ezen irányelvvel 
létrehozott jogszabályok keretében.

Or.fr

Indokolás

A fogyasztók törvényes jogarai mind a hatályos nemzeti jogszabályok, mind pedig az ezen 
irányelvvel létrehozott szabályok vonatkoznak.

Módosítás 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó 
jótállást nyújt a fogyasztóknak. A 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében, a jótállásnak meghatározott 
információkat kell tartalmaznia, beleértve 
az időtartamát, a területi hatályát és egy 
olyan nyilatkozatot, amely szerint a jótállás 
nem érinti a fogyasztó jogszabályon 
alapuló jogait.

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó 
jótállást nyújt a fogyasztóknak. A 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében, a jótállásnak meghatározott 
információkat kell tartalmaznia, beleértve 
az időtartamát, a területi hatályát és egy 
olyan nyilatkozatot, amely szerint a jótállás 
nem érinti a fogyasztó jogszabályon 
alapuló jogait. Ezeket az információkat a 
fogyasztó számára érthető nyelven kell 
rendelkezésre bocsátani.
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Or.el

Módosítás 366
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Nincs szükség a fogyasztók védelmére 
azokkal a tisztességtelen szerződési 
feltételekkel szemben, amelyekről nem 
egyedileg tárgyaltak, mint például az 
általános szerződési feltételek. A 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
szabályokat azokra a feltételekre nem kell 
alkalmazni, amelyekről a fogyasztó 
tárgyalást követően állapodott meg. A 
kereskedő vagy a kereskedő érdekében 
eljáró harmadik fél által szerkesztett 
különböző szerződési feltételek közötti 
választás lehetőségének biztosítását nem 
lehet tárgyalásnak tekinteni.

(45) A fogyasztókat védeni kell a 
tisztességtelen szerződési feltételekkel 
szemben.

A tisztességtelen feltételekkel szembeni 
védelmet ki kell terjeszteni az egyedileg 
megtárgyalt feltételekre is, mivel a 
fogyasztók gyakran nem rendelkeznek az 
ahhoz szükséges tárgyalóerővel és 
ismeretekkel, hogy valamely egyedileg 
folytatott tárgyalás során megfelelő 
helyzetben legyenek a szerződéses 
feltételek tartalmának befolyásolására.

Or.en

Módosítás 367
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A tisztességtelen szerződési 
feltételekről szóló rendelkezéseket nem 

törölve
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kell alkalmazni az olyan szerződési 
feltételekre, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve tükrözik a tagállamok közösségi 
joggal összhangban lévő kötelező érvényű 
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseit.
Hasonlóképpen a Közösség vagy a 
tagállamok által aláírt nemzetközi 
egyezmények elveit és rendelkezéseit 
tükröző feltételeket – különösen ami a 
szállítási területet illeti – nem kell 
vizsgálni atisztességtelenséget.

Or.en

Módosítás 368
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak kell lenniük. A 
fogyasztói szerződések szövegében 
kizárólag egy betűméretet lehet 
alkalmazni, és ennek olvashatónak kellene 
lennie. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
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négyzetek. beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

Or.cs

Indokolás

Javaslom annak a kötelezettségnek a beépítését a módosításba, hogy a konkrét szerződéses 
feltételeket kizárólag egy betűmérettel lehessen csak feltüntetetni, tekintettel arra, hogy az 
Unió egyes tagállamainak jelenlegi gyakorlatában a legnagyobb gondot a szerződésekhez 
kapcsolódó legfontosabb információk kivételesen apró betűkkel történő feltüntetése okozza, 
ami elsősorban az idősebb korosztály esetében korlátozza a megfelelő tájékoztatáshoz való 
jogot.

Módosítás 369
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak kell lenniük, melyeket 
tartós adathordozón, írásban kell 
visszaigazolni. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával, olyan helyen, ahol a 
fogyasztó ésszerűen feltételezheti, hogy 
megtalálja (pl. a kereskedő honlapján 
láthatóan elhelyezve, a távollévők közötti 
szerződések vonatkozásában), vagy a 
szóban forgó feltételek más módon történő 
elérhetővé tételével (az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetében).
Bármilyen a kereskedő fő szerződéses 
kötelezettségének díjazásán felüli bármely 
fizetésre vonatkozóan a kereskedőnek meg 
kell szereznie a fogyasztó kifejezett 
előzetes hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 



AM\836026HU.doc 101/245 PE450.954v01-00

HU

révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

Or.fr

Módosítás 370
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A szerződést ugyanazon 
betűmérettel kell elkészíteni. A 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani a 
feltételek elolvasására még a szerződés 
megkötése előtt. Ezt az alkalmat biztosítani 
lehet a fogyasztónak a feltételek kérésre 
történő rendelkezésre bocsátásával (az 
üzlethelyiségben kötött szerződések 
esetében) vagy a szóban forgó feltételek 
más módon történő elérhetővé tételével (pl. 
a kereskedő honlapján a távollévők közötti 
szerződések vonatkozásában). Bármilyen a 
kereskedő fő szerződéses kötelezettségének 
díjazásán felüli bármely fizetésre 
vonatkozóan a kereskedőnek meg kell 
szereznie a fogyasztó kifejezett 
hozzájárulását. Tilos a hozzájárulás 
feltételezése hallgatólagos beleegyezésre 
épülő rendszerek használata révén, mint 
például az online előre kipipált négyzetek.

Or.en
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Módosítás 371
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

(47) A fogyasztói szerződéseknek
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak, olvashatónak, 
valamint a szerződés megkötésére 
alkalmazott nyelvben könnyedén és 
állandóan hozzáférhetőnek kell lenniük. A 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani a 
feltételek elolvasására még a szerződés 
megkötése előtt. Ezt az alkalmat biztosítani 
lehet a fogyasztónak a feltételek kérésre 
történő rendelkezésre bocsátásával (az 
üzlethelyiségben kötött szerződések 
esetében) vagy a szóban forgó feltételek 
más módon történő elérhetővé tételével ott, 
ahol azokat a fogyasztó ésszerűen 
elvárhatja (pl. a kereskedő honlapján 
egyértelműen elhelyezve a távollévők 
közötti szerződések vonatkozásában). 
Bármilyen a kereskedő fő szerződéses 
kötelezettségének díjazásán felüli bármely 
fizetésre vonatkozóan a kereskedőnek meg 
kell szereznie a fogyasztó előzetes és 
kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

Or.en

Módosítás 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek (47) A fogyasztói szerződéseknek 
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világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani a feltételek elolvasására még a 
szerződés megkötése előtt. Ezt az alkalmat 
biztosítani lehet a fogyasztónak a feltételek 
kérésre történő rendelkezésre bocsátásával 
(az üzlethelyiségben kötött szerződések 
esetében) vagy a szóban forgó feltételek 
más módon történő elérhetővé tételével (pl. 
a kereskedő honlapján a távollévők közötti 
szerződések vonatkozásában). Bármilyen a 
kereskedő fő szerződéses kötelezettségének 
díjazásán felüli bármely fizetésre 
vonatkozóan a kereskedőnek meg kell 
szereznie a fogyasztó kifejezett 
hozzájárulását. Tilos a hozzájárulás 
feltételezése hallgatólagos beleegyezésre 
épülő rendszerek használata révén, mint 
például az online előre kipipált négyzetek.

Or.fr

Indokolás

Úgy tűnik, hogy nem jó megoldás a kereskedőre hagyni a karakterek formátumának és 
méretének megválasztását, még abban az esetben sem, ha e választás során tiszteletben 
tartják az olvashatóság, az érthetőség és az egyértelműség elveit. Több tanulmány kimutatta, 
hogy a 8-nál kisebb méretű karakterek miatt több szerződés olvashatatlanná vált.

Módosítás 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük, és legalább a fogyasztó nyelvén 
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betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

mindenképpen rendelkezésre kell állniuk. 
A szerződéses feltételeket jól láthatóan 
kell elhelyezni a szerződésben, mégpedig 
azon a nyelven, amelyen a szerződést 
megkötik. A tagállamoknak jogukban áll, 
hogy jogszabályaikban a 
követelményeknek jobban megfelelő 
további rendelkezéseket alkalmazzanak 
vagy vezessenek be. A kereskedők 
megválaszthatják a betűtípust és 
betűméretet, amelyeket a szerződési 
feltételek összeállításához használnak, 
azzal a kikötéssel, hogy meg kell felelniük 
a fenti előírásoknak és a tagállamok 
alkalmazandó követelményeinek. A 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani a 
feltételek elolvasására még a szerződés 
megkötése előtt. Ezt az alkalmat biztosítani 
lehet a fogyasztónak a feltételek kérésre 
történő rendelkezésre bocsátásával (az 
üzlethelyiségben kötött szerződések 
esetében) vagy a szóban forgó feltételek 
más módon történő elérhetővé tételével (pl. 
a kereskedő honlapján a távollévők közötti 
szerződések vonatkozásában). Bármilyen a 
kereskedő fő szerződéses kötelezettségének 
díjazásán felüli bármely fizetésre 
vonatkozóan a kereskedőnek meg kell 
szereznie a fogyasztó kifejezett 
hozzájárulását. Tilos a hozzájárulás 
feltételezése hallgatólagos beleegyezésre 
épülő rendszerek használata révén, mint 
például az online előre kipipált négyzetek.

Or.el

Módosítás 374
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak, olvashatónak, 
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lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

valamint a szerződés megkötésére 
alkalmazott nyelvben könnyedén és 
állandóan hozzáférhetőnek kell lenniük. A 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani a 
feltételek elolvasására még a szerződés 
megkötése előtt. Ezt az alkalmat biztosítani 
lehet a fogyasztónak a feltételek kérésre 
történő rendelkezésre bocsátásával (az 
üzlethelyiségben kötött szerződések 
esetében) vagy a szóban forgó feltételek 
más módon történő elérhetővé tételével ott, 
ahol azokat a fogyasztó ésszerűen 
elvárhatja (pl. a kereskedő honlapján 
egyértelműen elhelyezve a távollévők 
közötti szerződések vonatkozásában). 
Bármilyen a kereskedő fő szerződéses 
kötelezettségének díjazásán felüli bármely 
fizetésre vonatkozóan a kereskedőnek meg 
kell szereznie a fogyasztó előzetes és 
kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 
beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

Or.en

Módosítás 375
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Ez nem vonatkozik a 
szerződéskötéssel kapcsolatos nemzeti 
szintű alaki szabályokra vagy olyan egyéb 
alaki szabályokra, mint például a 
szerződés nyelve vagy pedig a tartalommal 
vagy egyes ágazatok esetében a szerződési 
feltételek megfogalmazásával kapcsolatos 
előírások.

Or.de
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Indokolás

A tagállamoknak továbbra is jogot kell biztosítani arra, hogy az általános kötelmi jog 
külalakra vonatkozó előírásoknak nem tekinthető – például a szerződéskötést érintő – alaki 
követelményeivel kapcsolatban szabályokat bocsássanak ki vagy tartsanak fenn.

Módosítás 376
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) Vélelmezetten tisztességtelen 
áremelési feltételekről van szó akkor, ha a 
fogyasztó ilyen esetben nem állhat el a 
szerződéstől, a végső ár pedig 
lényegesebben magasabb annál, mint 
amiben megállapodtak. Ez azonban nem 
akadályozhatja meg az utazásszervezőt 
abban, hogy a szerződésben megállapított 
árat a 90/314/EK tanácsi irányelv 4. 
cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében 
foglalt feltételek szerint módosítsa. 

Or.de

Módosítás 377
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
tisztességtelen feltételek két listáját 
tartalmazza. A II. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek. A III. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek a kereskedő 
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
minősülnek. Valamennyi tagállamban 

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
tisztességtelen feltételek két, nem kimerítő
listáját tartalmazza. A II. melléklet azon 
feltételek listáját tartalmazza, amelyek 
minden körülmények között 
tisztességtelennek minősülnek. A III. 
melléklet azon feltételek listáját 
tartalmazza, amelyek a kereskedő 
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
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ugyanazokat a listákat kell alkalmazni. minősülnek. Valamennyi tagállamban 
ugyanazokat a listákat kell alkalmazni.
Mivel ezek a listák nem kimerítőek, a 
tagállamok kiegészíthetik azokat, és 
eldönthetik, hogy szigorúbb 
rendelkezéseket tartanak meg, vagy 
fogadnak el a fogyasztók érdekeinek 
védelmében, hogy több szerződéses feltétel 
minősüljön bármilyen körülmények között 
tisztességtelennek, vagy vélelmezetten 
tisztességtelennek.

Or.fr

Módosítás 378
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
tisztességtelen feltételek két listáját 
tartalmazza. A II. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek. A III. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek a kereskedő 
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
minősülnek. Valamennyi tagállamban 
ugyanazokat a listákat kell alkalmazni.

(50) . A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
tisztességtelen feltételek két − nem 
kimerítő − listáját tartalmazza. A II. 
melléklet azon feltételek listáját 
tartalmazza, amelyek minden körülmények 
között tisztességtelennek minősülnek. A 
III. melléklet azon feltételek listáját 
tartalmazza, amelyek tisztességtelen 
jellegét a kereskedő ellenkező 
bizonyításáig vélelmezni kell.

Or.en

Módosítás 379
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
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tisztességtelen feltételek két listáját 
tartalmazza. A II. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek. A III. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek a kereskedő 
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
minősülnek. Valamennyi tagállamban 
ugyanazokat a listákat kell alkalmazni.

tisztességtelen feltételek két − nem 
kimerítő − listáját tartalmazza. A II. 
melléklet azon feltételek listáját 
tartalmazza, amelyek minden körülmények 
között tisztességtelennek minősülnek. A 
III. melléklet azon feltételek listáját 
tartalmazza, amelyek tisztességtelen 
jellegét a kereskedő ellenkező 
bizonyításáig vélelmezni kell.

Or.en

Módosítás 380
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) Tisztességtelennek kell tekinteni a 
fogyasztó arra kötelezését, hogy az 
alapszerződés árában meg nem hirdetett 
kiegészítő árukat vagy szolgáltatásokat 
vásároljon. Vélelmezni kell a függő díjak 
− mint például a szerződésszegés esetére 
előírt kötbérek − tisztességtelenségét, 
amennyiben azok egyértelműen 
aránytalanok a kereskedőnél felmerült 
költségekhez képest.

Or.en

Módosítás 381
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A Bizottságot különösen fel kell 
hatalmazni a tisztességtelennek tekintendő 
vagy vélelmezetten tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló II. és III. 
melléklet módosítására. Mivel ezek az 

törölve
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intézkedések általános hatályúak, és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or.en

Módosítás 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A Bizottságot különösen fel kell 
hatalmazni a tisztességtelennek tekintendő 
vagy vélelmezetten tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló II. és III. 
melléklet módosítására. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak, és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or.el

Módosítás 383
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A Bizottságot különösen fel kell 
hatalmazni a tisztességtelennek tekintendő 
vagy vélelmezetten tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló II. és III. 
melléklet módosítására. Mivel ezek az 

törölve
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intézkedések általános hatályúak, és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or.en

Módosítás 384
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A Bizottság jogosultsága a II. és III. 
mellékletek módosítására irányuló jogát a 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
szabályok következetes végrehajtásának 
biztosítására kell használni, azoknak a 
mellékleteknek a szerződési feltételekkel 
történő kiegészítésével, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek, illetve azokat amelyek a 
kereskedő ellenkező bizonyításáig 
minősülnek tisztességtelennek.

törölve

Or.en

Módosítás 385
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A Bizottság jogosultsága a II. és III.
mellékletek módosítására irányuló jogát a 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
szabályok következetes végrehajtásának 
biztosítására kell használni, azoknak a 
mellékleteknek a szerződési feltételekkel 

törölve
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történő kiegészítésével, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek, illetve azokat amelyek a 
kereskedő ellenkező bizonyításáig 
minősülnek tisztességtelennek.

Or.fr

Módosítás 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A Bizottság jogosultsága a II. és III. 
mellékletek módosítására irányuló jogát a 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
szabályok következetes végrehajtásának 
biztosítására kell használni, azoknak a 
mellékleteknek a szerződési feltételekkel 
történő kiegészítésével, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek, illetve azokat amelyek a 
kereskedő ellenkező bizonyításáig 
minősülnek tisztességtelennek.

törölve

Or.el

Módosítás 387
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A Bizottság jogosultsága a II. és III. 
mellékletek módosítására irányuló jogát a 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
szabályok következetes végrehajtásának 
biztosítására kell használni, azoknak a 
mellékleteknek a szerződési feltételekkel 
történő kiegészítésével, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 

törölve
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minősülnek, illetve azokat amelyek a 
kereskedő ellenkező bizonyításáig 
minősülnek tisztességtelennek.

Or.en

Módosítás 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A tagállamoknak gondoskodnak arról, 
hogy bíróságaik és közigazgatási szerveik 
megfelelő és hatékony eszközökkel 
rendelkezzenek annak megelőzésére, hogy 
továbbra is tisztességtelen feltételeket 
alkalmazzanak a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben.

(55) A tagállamoknak gondoskodnak arról, 
hogy bíróságaik és közigazgatási szerveik 
megfelelő és hatékony eszközökkel 
rendelkezzenek annak megelőzésére, hogy 
a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
tisztességtelen feltételeket alkalmazzanak.

Or.el

Módosítás 389
Iliana Ivanova

Irányelvre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy nemzeti hatóságaik rendelkezzenek 
az európai fogyasztói központok 
hálózatával folytatandó szükséges 
együttműködési szinttel annak érdekében, 
hogy a határokon átnyúló ügyekben − 
kiváltképpen az európai fogyasztói 
központoknál függőben lévő kérelmekre − 
reagálhassanak.

Or.en
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Módosítás 390
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A nemzeti jog értelmében az ügyben a 
fogyasztók szerződéses jogainak 
védelmében jogosan érdekeltnek 
tekintendő személyeknek vagy 
szervezeteknek jogorvoslati lehetőséget 
kell biztosítani annak érdekében, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal 
szemben eljárást kezdeményezhessenek 
olyan bíróság, vagy közigazgatási hatóság 
előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a 
panaszok elbírálására vagy megfelelő 
bírósági eljárások kezdeményezésére.

(57) A nemzeti jog értelmében az ügyben a 
fogyasztók szerződéses jogainak 
védelmében jogosan érdekeltnek 
tekintendő személyeknek vagy 
szervezeteknek jogorvoslati lehetőséget − 
többek között a kollektív jogorvoslatra 
irányuló eljárások megindításának 
lehetőségét − kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlattal szemben eljárást 
kezdeményezhessenek olyan bíróság, vagy 
közigazgatási hatóság előtt, amely 
hatáskörrel rendelkezik a panaszok 
elbírálására vagy megfelelő bírósági 
eljárások kezdeményezésére.

Or.en

Módosítás 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A nemzeti jog értelmében az ügyben a 
fogyasztók szerződéses jogainak 
védelmében jogosan érdekeltnek 
tekintendő személyeknek vagy 
szervezeteknek jogorvoslati lehetőséget 
kell biztosítani annak érdekében, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal 
szemben eljárást kezdeményezhessenek 
olyan bíróság, vagy közigazgatási hatóság 
előtt, amely hatáskörrel rendelkezik a 
panaszok elbírálására vagy megfelelő 
bírósági eljárások kezdeményezésére.

(57) A nemzeti jog értelmében az ügyben a 
fogyasztók szerződéses jogainak 
védelmében jogosan érdekeltnek 
tekintendő személyeknek vagy 
szervezeteknek jogorvoslati vagy közös 
védelmi eljárási lehetőséget kell biztosítani 
annak érdekében, hogy a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlattal szemben eljárást 
kezdeményezhessenek olyan bíróság, vagy 
közigazgatási hatóság előtt, amely 
hatáskörrel rendelkezik a panaszok 
elbírálására vagy megfelelő bírósági 
eljárások kezdeményezésére.
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Or.el

Módosítás 392
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Felkérjük a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő a fogyasztók rendelkezésére 
álló kollektív jogorvoslatra vonatkozó 
javaslatokat.

Or.en

Módosítás 393
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Az Európai Bizottság megtalálja a 
legmegfelelőbb módot annak biztosítására, 
hogy az értékesítés helyén valamennyi 
fogyasztó tájékoztatást kapjon a jogairól.

(60) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel történő konzultációt követően az
Európai Bizottság megtalálja a 
legmegfelelőbb módot annak biztosítására, 
hogy az értékesítés helyén valamennyi 
fogyasztó tájékoztatást kapjon a jogairól.

Or.de

Indokolás

Mivel a fogyasztók jogaikkal kapcsolatos tájékoztatása nagy valószínűséggel a kereskedők 
felelősségi körébe fog tartozni, az irányelv nemzeti jogba való átültetéséért felelős 
tagállamokkal együtt a kereskedőknek is mindenképpen részt kell venniük a legmegfelelőbb és 
legpraktikusabb tájékoztatási mód meghatározásában.
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Módosítás 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Az Európai Bizottság megtalálja a 
legmegfelelőbb módot annak biztosítására, 
hogy az értékesítés helyén valamennyi 
fogyasztó tájékoztatást kapjon a jogairól.

(60) Az Európai Bizottság megtalálja a 
legmegfelelőbb módot annak biztosítására, 
hogy az értékesítés helyén valamennyi 
fogyasztó a lehetséges helyen és módon 
tájékoztatást kapjon a jogairól.

Or.el

Módosítás 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A belső piacot gátló akadályok 
észlelése esetén az irányelvet felül kell 
vizsgálni. A felülvizsgálat a Bizottságnak 
az ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatát eredményezheti, amely magában 
foglalhatja egyéb fogyasztóvédelmi 
jogszabályok módosítását is, azoknak a 
kötelezettségeknek megfelelően, amelyeket 
a Bizottság a fogyasztóvédelmi politikai 
stratégiában a meglévő közösségi 
vívmányok felülvizsgálatára vonatkozóan 
vállalt, a magas szintű közösségi 
fogyasztóvédelem megvalósítása elérése 
érdekében.

(63) A fogyasztók védelmét érintő 
problémák és a belső piacot gátló 
akadályok észlelése esetén az irányelvet 
felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat a 
Bizottságnak az ezen irányelv 
módosítására vonatkozó javaslatát 
eredményezheti, amely magában 
foglalhatja egyéb fogyasztóvédelmi 
jogszabályok módosítását is, azoknak a 
kötelezettségeknek megfelelően, amelyeket 
a Bizottság a fogyasztóvédelmi politikai 
stratégiában a meglévő közösségi 
vívmányok felülvizsgálatára vonatkozóan 
vállalt, a magas szintű közösségi 
fogyasztóvédelem megvalósítása elérése 
érdekében.

Or.el
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Módosítás 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Mivel ennek az irányelvnek a céljait 
tagállami szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és azok közösségi szinten 
jobban megvalósíthatók, a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság 
– ugyanezen cikkben megfogalmazott –
elvével összhangban ez az irányelv nem 
lépheti túl a belső piaci korlátok 
felszámolásához és a fogyasztóvédelem 
magas közösségi szintjének eléréséhez 
szükséges mértéket.

(65) Mivel ennek az irányelvnek a céljait 
kizárólag tagállami szinten nem lehet 
kielégítően megvalósítani, és ezért azok 
bizonyos esetekben közösségi szinten 
jobban megvalósíthatók, a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság 
– ugyanezen cikkben megfogalmazott –
elvével összhangban ez az irányelv nem 
lépheti túl a belső piaci korlátok 
felszámolásához és a fogyasztóvédelem 
magas közösségi szintjének eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or.el

Módosítás 397
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint hogy a tagállamok 
fogyasztók és kereskedők között megkötött 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bizonyos vonatkozásainak 
közelítése révén magas szintű 
fogyasztóvédelmet valósítson meg.

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson 
meg, valamint hogy hozzájáruljon a belső 
piac megfelelő működéséhez a tagállamok 
fogyasztók és kereskedők között megkötött 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bizonyos vonatkozásainak 
közelítése révén.

Or.fr
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Módosítás 398
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint hogy a tagállamok 
fogyasztók és kereskedők között megkötött 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bizonyos vonatkozásainak 
közelítése révén magas szintű 
fogyasztóvédelmet valósítson meg.

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy a 
belső piacba vetett fogyasztói bizalom 
megerősítése révén magas szintű 
fogyasztóvédelmet valósítson meg.
Ugyanakkor a négy meglévő irányelv ezen 
egyetlen irányelvvel való felváltásának elő 
kell segítenie a fogyasztók jogainak 
egyértelművé tételét. Ezen túlmenően a 
tagállamok fogyasztók és kereskedők 
között megkötött szerződésekre vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések bizonyos 
vonatkozásait közelíteni kell.

Or.en

Módosítás 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint hogy a tagállamok 
fogyasztók és kereskedők között megkötött 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bizonyos vonatkozásainak 
közelítése révén magas szintű 
fogyasztóvédelmet valósítson meg.

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint hogy a tagállamok 
fogyasztók és kereskedők között megkötött 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bizonyos vonatkozásainak 
közelítése révén magas szintű 
fogyasztóvédelmet valósítson meg.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás csak a német nyelvi változatot érinti és a jogalkotási szöveg egészére 
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vonatkozik; a módosítás elfogadása a teljes szövegben megfelelő technikai változtatásokat 
tesz szükségessé..

Módosítás 400
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
hozzájáruljon a belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint hogy a tagállamok 
fogyasztók és kereskedők között megkötött 
szerződésekre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések bizonyos vonatkozásainak 
közelítése révén magas szintű 
fogyasztóvédelmet valósítson meg.

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
magas szintű fogyasztóvédelmet valósítson 
meg és hozzájáruljon a belső piac 
megfelelő működéséhez, valamint hogy a 
tagállamok fogyasztók és kereskedők 
között megkötött szerződésekre vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések bizonyos 
vonatkozásainak közelítése révén.

Or.en

Indokolás

Ezen irányelv első és legfontosabb célja a magas szintű fogyasztóvédelem megvalósítása.

Módosítás 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be nemzeti jogukban az ebben 
a fejezetben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
ami magában foglalja az eltérő szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb vagy 
kevésbé szigorú rendelkezéseket.
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Indokolás

A fogalommeghatározásokat a legnagyobb mértékben harmonizálni kell, a vállalkozások 
nagyobb jogbiztonságának biztosítása érdekében.

Módosítás 402
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki jogügylet keretében olyan 
célból jár el, amely kívül esik saját 
szakmája, üzleti vagy önálló tevékenysége 
vagy foglalkozása körén;

Or.de

Indokolás

A jogügylet kifejezés tágabb, mint a szerződés kifejezés, mivel nemcsak a kétoldalú, hanem az 
egyoldalú jogi cselekményt is magában foglalja.

Módosítás 403
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) (a) „fogyasztó”: minden olyan 
természetes személy, aki az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések keretében 
olyan célból jár el, amely főszabályként 
kívül esik saját szakmája, üzleti 
tevékenysége vagy foglalkozása körén;

b) A tagállamok fenntarthatnak olyan 
szabályokat, illetve kiterjeszthetik az ezen 
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irányelv szabályainak alkalmazását olyan 
jogi vagy természetes személyekre, akik az 
a) pont értelmében nem minősülnek 
„fogyasztónak”.

Or.en

Indokolás

A fogalommeghatározásnak magában kell foglalnia azokat a helyzeteket − ahogyan az már jó 
néhány tagállam esetében történik −, amelyekben a fogyasztó részben személyes, részben 
pedig szakmai célra vásárol terméket vagy szolgáltatást (vegyes célok), valamint magában 
kell foglalnia azokat a személyeket, illetve jogalanyokat, akik a tárgyalóerő és a szakértelem 
hiányát tekintve a fogyasztókhoz hasonló helyzetben vannak.

Módosítás 404
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében főként olyan 
célból jár el, amely nem kapcsolódik saját 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységéhez.

A tagállamok hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy kiterjesztik-e az irányelv 
szabályait azokra a természetes vagy jogi 
személyekre, akik az irányelv értelmében 
nem minősülnek fogyasztónak;

Or.fr

Indokolás

A fogyasztó fogalommeghatározásának tartalmaznia kell azokat a helyzeteket, amelyekben a 
fogyasztó részben saját használatra, részben pedig szakmai tevékenységéhez vásárol árut, 
illetve köt szolgáltatási szerződést. Egyébként sok tagállam döntött úgy, hogy a 
fogyasztóvédelmi szabályokat alkalmazza más jogalanyokra (nem kormányzati szervezetek, 
kisvállalkozások stb.), és erre a továbbiakban is lehetőséget kell biztosítani számukra.
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Módosítás 405
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely főszabályként kívül esik saját 
szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása körén;

A tagállamok fenntarthatnak olyan 
szabályokat, illetve kiterjeszthetik az ezen 
irányelv szabályainak alkalmazását olyan 
jogi vagy természetes személyekre, akik az 
előző bekezdés értelmében nem 
minősülnek „fogyasztónak”.

Or.en

Módosítás 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, akinek a piacon az 
árukat vagy szolgáltatásokat szánják, és 
aki ezen áruk vagy szolgáltatások 
végfelhasználója. Fogyasztónak számít a 
reklámüzenetek minden befogadója is.

A tagállamok nem tarthatnak fenn, illetve 
nem vezethetnek be nemzeti jogukban az e 
cikktől eltérő rendelkezéseket, köztük a 
fogyasztóvédelem ettől eltérő szintjének 
biztosítására irányuló, szigorúbb vagy 
kevésbé szigorú rendelkezéseket sem.

Or.el
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Módosítás 407
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely főszabályként kívül esik saját 
szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása körén;

A tagállamok fenntarthatnak olyan 
szabályokat, illetve kiterjeszthetik az ezen 
irányelv szabályainak alkalmazását olyan 
jogi vagy természetes személyekre, akik az
előző bekezdés értelmében nem 
minősülnek „fogyasztónak”.

Or.en

Módosítás 408
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely főszabályként kívül esik saját 
szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása körén;

A tagállamok fenntarthatnak olyan 
szabályokat, illetve kiterjeszthetik az ezen 
irányelv szabályainak alkalmazását olyan 
jogi vagy természetes személyekre, akik az 
előző bekezdés értelmében nem 
minősülnek „fogyasztónak”.
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Or.en

Indokolás

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Módosítás 409
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 
jár el, amely főszabályként kívül esik saját 
szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása körén;

Or.en

Módosítás 410
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében olyan célból 

(1) „fogyasztó”: minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szerződések keretében nem saját 
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jár el, amely kívül esik saját szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
körén;

szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása gyakorlása során jár el;

Or.de

Indokolás

A fogyasztói jogállás nem szűnhet meg már abban az esetben, amikor a szerződés 
valamiképpen a fogyasztó szakmájára, üzleti tevékenységére vagy foglalkozásának körére 
vonatkozik. Példa: munkaruha vásárlása vagy egy kávéfőző saját költségen történő 
megvásárlása az iroda számára. Ezért a „célból” megfogalmazást „gyakorlása során” 
megfogalmazással kell helyettesíteni, mind a fogyasztó, mind pedig a kereskedő fogalmának 
meghatározásában.

Módosítás 411
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „kiszolgáltatott fogyasztó”: szellemi 
vagy fizikai gyengesége, életkora, vagy 
hiszékenysége miatt valamely 
kereskedelmi gyakorlatra vagy mögöttes 
termékre oly módon különösen érzékeny, 
hogy annak felismerése a kereskedőtől 
ésszerűen elvárható

Or.en

Indokolás

A kiszolgáltatott fogyasztó egyedi szükségleteit figyelembe kell venni.

Módosítás 412
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, önálló vagy szakmai 
tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

Or.de

(lásd 2. cikk (1) bekezdés)

Indokolás

Számos kézműipari üzem önálló tevékenységet folytat; az önálló és nem önálló tevékenységet 
folytatók közötti megkülönböztetés egyértelműbb, mint a kézműipari tevékenység 
meghatározása, mivel abba olyan szabad foglalkozások is beletartozhatnak, amelyek nem 
feltétlenül kézműipari jellegűek..

Módosítás 413
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, továbbá a kereskedő nevében 
vagy javára eljáró bármely személy − 
függetlenül attól, hogy magán- vagy 
köztulajdonban áll-e − aki illetve amely az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szerződések során az e személy 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, függetlenül attól, hogy ez 
a személy nyereségszerzési céllal jár-e el 
tevékenysége során;

Or.en
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Indokolás

A kereskedő fogalommeghatározásának magában kell foglalnia az állami szerveket is.

Módosítás 414
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az az − akár köz-, akár 
magánjogi − természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

Or.fr

Módosítás 415
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
− függetlenül attól, hogy magán- vagy 
köztulajdonban áll-e − nevében vagy 
javára jár el,

Or.en
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Módosítás 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, még akkor is, ha ezek a 
közjogi területhez tartoznak;

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 35. módosítás helyébe lép.

Módosítás 417
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, továbbá a kereskedő nevében 
vagy javára eljáró bármely személy − 
függetlenül attól, hogy magán- vagy 
köztulajdonban áll-e − aki illetve amely az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szerződések során az e személy 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, függetlenül attól, hogy ez 
a személy nyereségszerzési céllal jár-e el 
tevékenysége során;

Or.en
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Indokolás

A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló, már meglévő irányelvvel és a pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, már meglévő irányelvvel 
ellentétben úgy tűnik, hogy a javaslat nem foglalja bele a „kereskedő” 
fogalommeghatározásába az állami szerveket. Épp ellenkezőleg, a közös referenciakeret-
tervezet egyértelművé teszi, hogy az állami szervek szintén minősülhetnek vállalkozásnak, 
valamint hogy a nyereségszerzési cél nem releváns.

Módosítás 418
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységének gyakorlása
során jár el;

Or.de

Indokolás

A fogyasztói jogállás nem szűnhet meg már abban az esetben, amikor a szerződés 
valamiképpen a fogyasztó szakmájára, üzleti tevékenységére vagy foglalkozásának körére 
vonatkozik. Példa: munkaruha vásárlása vagy egy kávéfőző saját költségen történő 
megvásárlása az iroda számára. Ezért a „célból” megfogalmazást „gyakorlása során” 
megfogalmazással kell helyettesíteni, mind a fogyasztó, mind pedig a kereskedő fogalmának 
meghatározásában.

Módosítás 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „áru”: bármilyen ingóság, kivéve a 
végrehajtás vagy más bírósági intézkedés 
alapján értékesített ingóságokat. Az 
irányelv szerint ebben az értelemben 
árunak minősül a víz és a gáz, feltéve, 
hogy korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre;

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 36. módosítás helyébe lép. Lásd a 2. cikk (4) pontjának módosítását.

Módosítás 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) „szolgáltatás”: bármilyen jellegű 
munkának vagy egyéb szolgáltatásnak a 
kereskedő által a fogyasztó számára 
díjazás fejében történő bármilyen jellegű 
nyújtása;

Or.de

Módosítás 421
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „adásvételi szerződés”: áruknak a 
kereskedő által a fogyasztó számára 
történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, amely a többcélú, árukra és 

(3) „adásvételi szerződés”: az áru 
tulajdonjogának akár a szerződéskötés 
pillanatában azonnal, akár később történő 
átruházására vonatkozó szerződés, 
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szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
is magába foglalja;

amellyel a kereskedő vállalja, hogy az árut 
leszállítja a fogyasztónak, a fogyasztó 
pedig vállalja, hogy a kereskedőnek 
megfizeti a vételárat;

Or.fr

Módosítás 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „adásvételi szerződés”: áruknak a 
kereskedő által a fogyasztó számára 
történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, amely a többcélú, árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
is magába foglalja;

(3) „adásvételi szerződés”: minden olyan 
szerződés, amelynek keretében egy 
kereskedő az alkalmazandó tagállami 
jogszabályokkal összhangban valamely 
árut egy fogyasztó tulajdonába juttat, vagy 
kötelezettséget vállal arra, hogy egy árut 
egy fogyasztó tulajdonába juttat, és 
amelynek keretében a fogyasztó 
kötelezettséget vállal a vételár 
megfizetésére;  Ezen irányelv értelmében 
adásvételi szerződésnek számítanak a még 
előállítandó vagy legyártandó áruk 
szállítására irányuló szerződések is;

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 38. módosítás helyébe lép. A 2. cikk (3) pontjának 2. mondata 
kapcsán lásd a 21. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást; a szöveg egyebekben apró 
változtatáson esett át.

Módosítás 423
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „adásvételi szerződés”: áruknak a 
kereskedő által a fogyasztó számára történő 
értékesítésére vonatkozó szerződés, amely 
a többcélú, árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket is magába 
foglalja;

(3) „adásvételi szerződés”: áruknak és 
szolgáltatásoknak a kereskedő által a 
fogyasztó számára történő értékesítésére 
vonatkozó szerződés, amely a többcélú, 
árukra és szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződéseket is magába foglalja”;

Or.en

Indokolás

A szolgáltatásnyújtás tekintetében szükséges jogorvoslatok eltérőek az áruk adásvételére 
vonatkozóktól. Ezért kell egy átfogó, a jövő próbáit kiálló, elvi alapokon álló keretirányelvnek 
mindenféle „adásvételi szerződésnek” teret adnia, beleértve a szolgáltatások adásvételét is.

Módosítás 424
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru” bármilyen állapotú, bármilyen 
ingó dolog (tárgy), azok a dolgok is, 
amelyekkel nem számuk, méretük vagy 
tömegük alapján kereskednek, valamint a 
digitális termékek

Or.de

Indokolás

A digitális termékek beillesztésével lehetővé válik a szoftverekkel való kereskedelemnek az 
irányelvbe való egyértelműbb belefoglalása és a hatálynak az adásvételi jog előtti 
megnyitása.

Módosítás 425
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy) 
vagy immateriális dolog, beleértve a vizet, 
a gázt, a villamos energiát a végrehajtás 
vagy más bírósági intézkedés alapján 
értékesített áruk kivételével.

Or.en

Indokolás

Az „áru" fogalommeghatározásának magában kell foglalnia az olyan immateriális dolgokat 
mint amilyenek a digitális tartalommal kapcsolatos termékek (szoftver, zene stb.). Ezenfelül a 
gázt, a villamos energiát és a vizet szintén tartalmaznia kell, mert ezek kizárása nem tartható 
egy olyan kontextusban, ahol a hagyományos állami monopóliumok felbomlanak és ahol 
magánjogi szereplők lépnek ezekre a piacokra.

Módosítás 426
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru”: bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru”: bármilyen dolog, legyen akár:

- immateriális dolog, amelynek folyamatos 
vagy az áru fizikai birtoklásához hasonló 
használatára a fogyasztó lehetőséget kap;
- vagy materiális dolog, kivéve:

Or.fr

Módosítás 427
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy) 
vagy immateriális dolog, kivéve:

Or.en

Módosítás 428
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy) 
vagy immateriális dolog, beleértve a vizet, 
a gázt, a villamos energiát a végrehajtás 
vagy más bírósági intézkedés alapján 
értékesített áruk kivételével.

Or.en

Módosítás 429
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy) 
vagy immateriális dolog, kivéve:

Or.en

Indokolás

Az áru fogalommeghatározásának magában kell foglalnia az immateriális dolgokat is, hogy a 
nem szerződésszerű teljesítésre vonatkozó garanciákkal kapcsolatos rendelkezéseket a 
digitális tartalommal kapcsolatos termékekre is alkalmazni lehessen. A legtöbb állandó 
használatra szánt digitális termék letöltése olyan, fizetés ellenében megvalósuló egyszeri 
ügylet, amelynek révén a fogyasztó digitális fájlokat kap állandó használatra. Nem történhet 
meg, hogy fogyasztóvédelmi szempontból számítson a termék megjelenési vagy vásárlási 
formátuma, a fogyasztókat online és offline egyformán védeni kell.
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Módosítás 430
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy) 
vagy immateriális dolog, beleértve a vizet, 
a gázt, a villamos energiát a végrehajtás 
vagy más bírósági intézkedés alapján 
értékesített áruk kivételével.

Or.en

Módosítás 431
Kerstin Westphal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített árukat,

törölve

Or.de

Módosítás 432
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített árukat,

törölve

Or.en
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Módosítás 433
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített árukat,

törölve

Or.en

Módosítás 434
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített árukat,

törölve

Or.en

Módosítás 435
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített árukat,

törölve

Or.en

Módosítás 436
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a viz és a gáz, feltéve, hogy nem 
korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre,

törölve

Or.en

Indokolás

A víznek és a gáznak szerepelnie kell, mert ezek kizárása nem tartható egy olyan 
kontextusban, ahol a hagyományos állami monopóliumok felbomlanak, és ahol magánjogi 
szereplők lépnek ezekre a piacokra.

Módosítás 437
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a viz és a gáz, feltéve, hogy nem 
korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre,

törölve

Or.en

Módosítás 438
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a viz és a gáz, feltéve, hogy nem 
korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre,

törölve

Or.en
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Módosítás 439
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) villamos energia; törölve

Or.de

Módosítás 440
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) villamos energia; törölve

Or.en

Indokolás

Az elektromos energiának szerepelnie kell, mert ezek kizárása nem tartható egy olyan 
kontextusban, ahol a hagyományos állami monopóliumok felbomlanak, és ahol magánjogi 
szereplők lépnek ezekre a piacokra.

Módosítás 441
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) villamos energia; törölve

Or.en
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Módosítás 442
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) villamos energia; törölve

Or.en

Módosítás 443
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) villamos energia; törölve

Or.en

Módosítás 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „szolgáltatási szerződés” bármilyen az 
adásvételi szerződéstől eltérő szerződés, 
amely alapján a kereskedő a fogyasztó 
részére szolgáltatást nyújt;

törölve

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 40. módosítás helyébe lép.



AM\836026HU.doc 139/245 PE450.954v01-00

HU

Módosítás 445
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „szolgáltatási szerződés” bármilyen az 
adásvételi szerződéstől eltérő szerződés, 
amely alapján a kereskedő a fogyasztó 
részére szolgáltatást nyújt;

(5) „szolgáltatási szerződés”: bármilyen 
szerződés, amelynek tárgya 
szolgáltatásnak valamely kereskedő által 
valamely fogyasztó részére történő 
nyújtása;

Or.fr

Indokolás

Az adásvételi szerződésre való elsődleges hivatkozás túl tág. A szöveg egyszerűsítéséről és 
pontosabb megfogalmazásáról van szó.

Módosítás 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „vegyes szerződés” bármilyen 
szerződés, amely egyaránt tartalmaz mind 
szolgáltatások nyújtására, mind pedig 
áruk szállítására irányuló elemeket;

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 41. módosítás helyébe lép.

Módosítás 447
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „ellátási szerződések”: gáz- és 
vízszállítási adásvételi és szolgáltatási 
szerződések, feltéve, hogy nem korlátozott 
térfogatban vagy meghatározott 
mennyiségben ajánlják fel értékesítésre, 
valamint villamosenergia-szállítási 
adásvételi és szolgáltatási szerződések;

Or.de

Indokolás

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Módosítás 448
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „távollévők között kötött szerződés” 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelynél a kereskedő kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe 
a szerződés létrehozása érdekében;

(6) „távollévők között kötött szerződés” 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelynél a kereskedő kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe 
a szerződés létrehozása vagy 
kezdeményezése érdekében;

Or.en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében ki kell mondani, hogy valamely szerződés megkötésének 
kezdeményezése is távollévők között kötött szerződésnek minősül (azaz ha valaki telefonon 
rendel terméket, de azt később, a boltban veszi át).



AM\836026HU.doc 141/245 PE450.954v01-00

HU

Módosítás 449
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „távollévők között kötött szerződés” 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelynél a kereskedő kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe 
a szerződés létrehozása érdekében;

(6) „távollévők között kötött szerződés”:
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amely egy kereskedő és egy 
fogyasztó között jött létre, a felek egyidejű 
fizikai jelenléte nélkül, akik a szerződés 
megkötéséhez kizárólag egy vagy több
távközlő eszközt vesznek igénybe;

Or.fr

Módosítás 450
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „távollévők között kötött szerződés” 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási
szerződés, amelynél a kereskedő kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe 
a szerződés létrehozása érdekében;

(6) „távollévők között kötött szerződés”
egy kereskedő és egy fogyasztó közötti, 
áruk szállítására vagy szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződés, amelynek 
megkötésére egy, a távértékesítés számára 
kialakított értékesítési, illetve 
szolgáltatásnyújtási rendszer keretében 
kerül sor, és amelynél a kereskedő és a 
fogyasztó egészen a szerződés megkötéséig 
– beleértve a szerződéskötést is – nincs 
egyidejűleg fizikailag jelen, hanem
kizárólag valamilyen távközlő eszközt
vagy eszközöket vesz igénybe;

Or.de

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy nemcsak maga a szerződéskötés történik egyidejű fizikai jelenlét 
nélkül és valamilyen távközlő eszköz kizárólagos igénybevételével, hanem azt megelőzően sem 
került sor személyes kapcsolatra/személyes tanácsadásra. Maga a szerződéskötés igen 
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gyakran történik egyidejű fizikai jelenlét nélkül és távközlő eszközök igénybevételével.

Módosítás 451
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „távollévők között kötött szerződés” 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelynél a kereskedő kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe 
a szerződés létrehozása érdekében;

(6) „távollévők között kötött szerződés”: 
valamely áru vagy szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerződés, amely a kereskedő és 
a fogyasztó között távértékesítési vagy 
távszolgáltatási rendszer keretében jött 
létre, amely esetében a kereskedő és a 
fogyasztó a szerződés megkötésekor nincs 
egyidejűleg jelen, hanem ehhez kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe;

Or.en

Módosítás 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „távközlő eszköz” bármely eszköz, 
amelyet a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül vehetnek 
igénybe az e felek közötti szerződés 
megkötése céljából;

(7) „távközlő eszköz” bármely eszköz, 
amelyet a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül vehetnek 
igénybe az e felek közötti szerződés 
megkötése keretében;

Or.de

Indokolás

A meghatározást pontosítani kell annyiban, hogy a távközlési eszközök alkalmazása a 
szerződéskötéssel összefüggésben történik, méghozzá annak a körülménynek a 
figyelembevétele érdekében, hogy a távollévők közötti értékesítés keretében kötött szerződés 
elfogadása általában a szállítással történik.
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Módosítás 453
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:

8) „az állandó üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:

(Az módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik.)

Or.cs

Indokolás

Javaslom, hogy az irányelv teljes szövegében az „üzlethelyiség” kifejezéshez rendeljük hozzá 
az „állandó” kifejezést. Ezzel megelőzhető lenne az a gyakorlat, amikor egy adott telephelyet 
csak egy, illetve néhány napra, az adott termékbemutató időszakára jelentik be a 
nyilvántartást vezető illetékes hivatalnál (pl. a vendéglők különtermeiben, kirándulóhajókon, 
illetve a bevásárlóközpontok előcsarnokában megrendezett termékbemutató).

Módosítás 454
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”: bármely, a kereskedő és egy 
fogyasztó között kötött, áruk szállítására 
vagy szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződés,
a) amelyet a fogyasztó és a kereskedő 
egyidejű fizikai jelenlétében, 
üzlethelyiségen kívül kötnek meg, vagy 
amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett 
ajánlatot ugyanazon körülmények között, 
kivéve, ha a fogyasztó szerződéskötés 
céljából maga készítette elő az üzleti 
kapcsolatot a kereskedővel, vagy
b) amelyet a fogyasztó és a kereskedő 
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egyidejű fizikai jelenlétében, 
üzlethelyiségen belül kötnek meg, vagy 
amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett 
ajánlatot üzlethelyiségen belül, miután a 
fogyasztót utcai személyes és egyéni 
felkeresés révén rávették, hogy belépjen az 
üzlethelyiségbe, vagy
c) amelyet áruk eladásösztönzését és 
értékesítését célzó, a kereskedő vagy vele 
együttműködő harmadik személy által 
indított kirándulóutak során, a fogyasztó 
és a kereskedő egyidejű fizikai 
jelenlétében, a kereskedő 
üzlethelyiségében kötnek meg, vagy 
amelyre a fogyasztó tett ajánlatot 
ugyanazon körülmények között.

Or.de

Indokolás

A kötelmi jog alapvető elve – a szerződések betartására vonatkozó kötelezettség elve – alóli, 
az elállási jog elismerésével alkalmazott kivétel csak egy olyan különleges indok alapján lehet 
meggyőző, mint amilyen például a fogyasztó otthonában vagy az utcán kérés nélkül tett 
látogatás által előidézett meglepő helyzet. Amennyiben a fogyasztó saját maga hívja 
otthonába a kereskedőt vagy készítette elő az ügyletet, ilyen meglepő helyzet nem áll fenn.

Módosítás 455
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”: bármely, egy kereskedő és egy 
fogyasztó között kötött, áruk szállítására 
vagy szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződés,

Or.de
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Módosítás 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:  a kereskedő és a fogyasztó 
között áru vagy szolgáltatás nyújtására 
létrejött bármely szerződés:

Or.en

Módosítás 457
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, amelyet akár a 
fogyasztó ajánlata előzött meg, vagy

Or.fr

Indokolás

A szöveg egyszerűsítéséről és pontosabb megfogalmazásáról van szó.

Módosítás 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, amelyet akár a 
fogyasztó ajánlata előzött meg,

Or.fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának egyszerűsítése.

Módosítás 459
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött szerződés, vagy 
bármely olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás a csupán a 2. cikk 8. pontja a) alpontja előző változatának helyébe lép. 
Egyebekben megmarad az előző 44. módosítás.
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Módosítás 460
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

a) bármely, a kereskedő által szervezett 
kirándulás során, az üzlethelyiségen kívül, 
vagy a kereskedő által a fogyasztó
otthonában vagy valamely más fogyasztó 
otthonában, illetve a fogyasztó 
munkahelyére tett látogatás során 
megkötött adásvételi vagy szolgáltatási
szerződés, amely látogatásra nem a 
fogyasztó kifejezett kérésére kerül sor.

Or.en

Indokolás

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Módosítás 461
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

(a) bármely, egy kereskedő és egy 
fogyasztó között megkötött, áruk 
szállítására vagy szolgáltatások nyújtásra 
irányuló szerződés, amelynek megkötésére 
a fogyasztót olyan tárgyalások során 
vették rá, amelyeket a kereskedő 
üzlethelyiségén kívül, vagy szabadidős 
rendezvény alkalmával készített elő vagy 
folytatott le a fogyasztóval annak 
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jelenlétében, vagy

Or.de

Indokolás

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Módosítás 462
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

(a) amelyet az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében a következő helyzetek 
egyikében kötöttek meg, vagy bármely 
olyan szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között:

Or.de

Módosítás 463
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 

(a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében a fogyasztó vagy egy másik 
fogyasztó munkahelyén vagy otthonában
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olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

megkötött adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, kivéve, ha a látogatás nem a 
fogyasztó kifejezett kívánságára történik. 
Kivételt képeznek ez alól azok a 
szerződések, amelyeket a tagállamok 
előírásainak megfelelően közhivatalnok 
közreműködésével foglalnak okiratba, aki 
a törvény szerint köteles függetlenül és 
pártatlanul eljárni, és átfogó jogi 
felvilágosítás nyújtásával köteles 
biztosítani, hogy a fogyasztó alapos 
megfontolást követően és annak 
joghatásának tudatában kösse meg a 
szerződést;

Or.de

Módosítás 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött szerződés, kivéve, 
ha a szerződés megkötése céljából maga a 
fogyasztó létesített üzleti kapcsolatot a 
kereskedővel vagy annak 
meghatalmazottjával, vagy

Or.en

Módosítás 465
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 

a) bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyet
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jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

- a kereskedő által az üzlethelyiségen 
kívülre szervezett kirándulás során
- vagy a kereskedő által a fogyasztó 
otthonában vagy valamely más fogyasztó 
otthonában, illetve a fogyasztó 
munkahelyére tett látogatás során kötnek 
meg, amely látogatásra nem a fogyasztó 
kifejezett kérésére kerül sor.

Or.en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás (2. cikk (1) bekezdés 8. pont a), b), c) és d) alpontok) kizárná az 
„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés” hatálya alól a felújításokat és más szolgáltatásokat, 
amelyek esetében a fogyasztó a kereskedőt meghívta magához azért, hogy becslést és tervet 
készítsen egy felújításról, a szerződést pedig ott kötötték meg. Ésszerűtlen lenne itt többek 
között az elállási jog alkalmazása, amely egyébként az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés
esetében alkalmazandó.

Módosítás 466
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a fogyasztó munkahelyén vagy egy 
magánlakás területén, kivéve, ha a 
fogyasztó előzőleg saját kezdeményezésből 
hívta meg a kereskedőt

Or.de
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Módosítás 467
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a kereskedő vagy harmadik személy 
által – de legalább a kereskedő érdekében 
is –lebonyolított szabadidős rendezvény 
alkalmával, vagy

Or.de

Módosítás 468
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) közlekedési eszközökön vagy nyilvános 
közlekedési területeken

Or.de

Módosítás 469
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „a mindennapi élethez kapcsolódó 
ügyletek”:
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződések, amelyek esetében a 
szerződéses szolgáltatások teljesítésére 
általában közvetlenül a szerződéskötést 
követően teljes egészében sor kerül.

Or.de
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Módosítás 470
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az 
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

törölve

Or.de

Indokolás

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Módosítás 471
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az 
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

törölve

Or.de
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Módosítás 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az 
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az 
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés, az olyan 
szerződések kivételével, amelyeket − a 
tagállami rendelkezéseknek megfelelően −
közhivatalnok hitelesít, aki a törvény 
erejénél fogva köteles függetlennek és 
pártatlannak lenni, és aki − részletes jogi 
információk nyújtásával − köteles 
garantálni, hogy a fogyasztó csak 
megfelelő megfontolás után és a szerződés 
jogi hatályának teljes tudatában kösse 
meg a szerződést (közokirat).

Or.en

Indokolás

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Módosítás 473
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében
üzlethelyiségben megkötött, de az 
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

b) amelyet üzlethelyiségben kötöttek meg, 
megkötésére azonban az a) pont alatt 
megnevezett körülmények között folytatott 
tárgyalások során vették rá a fogyasztót

Or.de

Módosítás 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött szerződés, 
amelynek főbb elemeit az üzlethelyiségen 
kívül határozták meg.

Nem tartoznak ennek hatálya alá azok a 
szerződések, amelyeket a tagállami 
rendelkezések értelmében közhivatalnok 
hitelesít.

Or.en

Módosítás 475
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségben megkötött, de az 
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

b) bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, azok kivételével, amelyekre 
vonatkozóan a fogyasztó a kereskedő 
látogatását kérte,
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Or.en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás (2. cikk (1) bekezdés 8. pont a), b), c) és d) alpontok) kizárná az 
„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés” hatálya alól a felújításokat és más szolgáltatásokat, 
amelyek esetében a fogyasztó a kereskedőt meghívta magához azért, hogy becslést és tervet 
készítsen egy felújításról, a szerződést pedig ott kötötték meg. Ésszerűtlen lenne itt többek 
között az elállási jog alkalmazása, amely egyébként az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés
esetében alkalmazandó.

Módosítás 476
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) bármely olyan adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, amely tekintetében 
a fogyasztó az a) vagy b) albekezdésben 
leírtakhoz hasonló feltételek mellett tett 
ajánlatot, annak ellenére, hogy a 
fogyasztót nem kötötte az ajánlat annak a 
kereskedő általi elfogadását megelőzően.

Or.enIndokolás

Ez a fogalommeghatározás (2. cikk (1) bekezdés 8. pont a), b), c) és d) alpontok) kizárná az 
„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés” hatálya alól a felújításokat és más szolgáltatásokat, 
amelyek esetében a fogyasztó a kereskedőt meghívta magához azért, hogy becslést és tervet 
készítsen egy felújításról, a szerződést pedig ott kötötték meg. Ésszerűtlen lenne itt többek 
között az elállási jog alkalmazása, amely egyébként az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés
esetében alkalmazandó.

Módosítás 477
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) a fogyasztó által az a) vagy b) 
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albekezdésben leírtakhoz hasonló 
feltételek mellett szerződésszerűen tett 
bármely ajánlat, amennyiben a fogyasztót 
köti saját ajánlata.

Or.enIndokolás

Ez a fogalommeghatározás (2. cikk (1) bekezdés 8. pont a), b), c) és d) alpontok) kizárná az 
„üzlethelyiségen kívül kötött szerződés” hatálya alól a felújításokat és más szolgáltatásokat, 
amelyek esetében a fogyasztó a kereskedőt meghívta magához azért, hogy becslést és tervet 
készítsen egy felújításról, a szerződést pedig ott kötötték meg. Ésszerűtlen lenne itt többek 
között az elállási jog alkalmazása, amely egyébként az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés
esetében alkalmazandó.

Módosítás 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyet a fenti a) vagy b) pont 
szerinti adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés után, bármilyen formában 
ugyanazon kereskedő és fogyasztó, 
ugyanazon termékekre vonatkozóan 
kötött.

Or.en

Módosítás 479
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a kereskedőnek a fogyasztó által 
megszerezhető áruk vagy szolgáltatások 
reklámozása és értékesítése céljából sorra 
kerülő kirándulása során kötött szerződés.
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Or.en

Módosítás 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) Azok a szerződések, amelyeket a 
tagállamok rendelkezései szerint 
köztisztviselő részvételével hitelesítettek, 
nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Or.fr

Indokolás

Lásd a (14) preambulumbekezdés indokolását.

Módosítás 481
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) kivételt képeznek ez alól azok a 
szerződések, amelyeknek tárgyát a 
mindennapi élethez kapcsolódó, legfeljebb 
60 euró értékű ügyletek képezik, és 
amelyek esetében a szerződéskötést 
követően a kereskedő részéről azonnal sor 
kerül a teljesítésre.

Or.de

Indokolás

A mindennapi élethez kapcsolódó, alacsony értékű ügyletek esetében a kereskedőkre jelentős 
terhet róna például a tájékoztatási kötelezettség anélkül, hogy a fogyasztók védelme ezt 
ténylegesen megkívánná.
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Módosítás 482
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „üzlethelyiség”: (9) „üzlethelyiség”: bármely akár ingó, 
akár ingatlan kiskereskedelmi 
üzlethelyiség, ideértve az átmeneti 
kiskereskedelmi üzlethelyiségeket, ahol a 
kereskedő a tevékenységét állandó 
jelleggel folytatja;

Or.en

Indokolás

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó szabályoknak vonatkozniuk kell a 
piaci elárusítóhelyekre és a vásári standokra is, különösen azért, mert a fogyasztók gyakran 
kerülnek pszichológiai nyomás alá és gyakorta győzi meg őket a kereskedő, aki csak a 
„helyszínen” érvényesülő különleges feltételeket kínál.

Módosítás 483
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely akár ingó, akár ingatlan 
kiskereskedelmi üzlethelyiség, ideértve az 
átmeneti kiskereskedelmi 
üzlethelyiségeket, ahol a kereskedő a 
tevékenységét állandó jelleggel folytatja, 
vagy

törölve

Or.en

Módosítás 484
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, 
ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel 
folytatja;

törölve

Or.de

Módosítás 485
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, 
ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel 
folytatja;

törölve

Or.en

Indokolás

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó szabályoknak vonatkozniuk kell a 
piaci elárusítóhelyekre és a vásári standokra is, különösen azért, mert a fogyasztók gyakran 
kerülnek pszichológiai nyomás alá és gyakorta győzi meg őket a kereskedő, aki csak a 
„helyszínen” érvényesülő különleges feltételeket kínál.

Módosítás 486
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, 
ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel 
folytatja;

törölve
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Or.en

Módosítás 487
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, 
ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel 
folytatja;

törölve

Or.en

Módosítás 488
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, 
ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel 
folytatja;

törölve

Or.en

Módosítás 489
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) piaci elárusítóhelyek és vásári standok, 
ahol a kereskedő a tevékenységét 
rendszeres vagy ideiglenes jelleggel 
folytatja;

(b) piaci elárusítóhelyek, ahol a kereskedő 
a tevékenységét rendszeres vagy ideiglenes 
jelleggel folytatja;
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Or.fr

Módosítás 490
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „megrendelőlap” a szerződési 
feltételeket tartalmazó olyan eszköz, 
amelyet a fogyasztó az üzlethelyiségen 
kívül kötendő szerződés megkötése 
céljából ír alá;

(11) „írásos forma”: közlések vagy 
információk papíron történő továbbítása. 
A címzett számára rendelkezésre álló 
tartós adathordozón tartós rögzítést 
biztosító, elektronikus módon történő 
bármely közlés az „írásos” formával 
egyenértékű.
(Az irányelvben foglalt valamennyi 
rendelkezés esetében, amelyek jelenleg a 
tartós adathordozókra irányulnak, az 
írásos formát kell alapul venni.)

Or.de

Indokolás

Az írásos forma meghatározása figyelembe veszi azt a körülményt, miszerint az általános 
gyakorlatban az információk elektronikus levélben történő továbbítása jelentős szerepet 
játszik a papíralapú írásos információ mellett. Ez a megközelítés megfelel a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a 
joghatósági megállapodásokkal kapcsolatos megoldásnak.

Módosítás 491
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „termék”: bármely áru vagy 
szolgáltatás, az ingatlantulajdont, jogokat 
és kötelezettségeket is beleértve;

(12) „termék”: bármely áru vagy 
szolgáltatás;
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Or.en

Módosítás 492
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő az árukat 
fogyasztóknak kínálja, akik részt vesznek 
vagy lehetőséget kapnak az árverésen való 
személyes részvételre a kompetitív 
licitálási eljárás keretében, amelyet az 
árverező vezet le, és ahol a legmagasabb 
ajánlatot tevő köteles megvásárolni az 
árut;

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési 
módszer, amely szerint a kereskedő
nevében megbízással eljáró harmadik 
személy az árukat vagy szolgáltatásokat a 
fogyasztóknak kínálja, akik részt vesznek
vagy lehetőséget kapnak az árverésen való 
személyes részvételre az átlátható
kompetitív licitálási eljárás keretében. A 
megbízással rendelkező harmadik 
személyek eljárnak az adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés létrehozása során, 
az árut vagy szolgáltatást pedig az eljárás 
végén a legmagasabb ajánlatot tevőnek 
ítélik.

Or.fr

Módosítás 493
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő az árukat 
fogyasztóknak kínálja, akik résztvesznek 
vagy lehetőséget kapnak az árverésen való 
személyes részvételre a kompetitív 
licitálási eljárás keretében, amelyet az 
árverező vezet le, és ahol a legmagasabb 
ajánlatot tevő köteles megvásárolni az árut;

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő az árukat vagy 
szolgáltatásokat fogyasztóknak kínálja, 
akik résztvesznek vagy lehetőséget kapnak 
az árverésen való személyes részvételre a 
kompetitív licitálási eljárás keretében, 
amelyet az árverező vezet le, és ahol a 
legmagasabb ajánlatot tevő köteles 
megvásárolni az árut;

Or.en



AM\836026HU.doc 163/245 PE450.954v01-00

HU

Módosítás 494
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „jótállás”: a kereskedő vagy a gyártó 
(„a jótállásra kötelezett”) 
kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben, amely alapján a jótállási 
nyilatkozatban vagy a vonatkozó 
reklámban feltüntetett tulajdonságoknak 
nem megfelelő áru vételárát visszatéríti, 
vagy az ilyen fogyasztási cikket kicseréli 
vagy kijavítja;

(18) „jótállás”: a kereskedő vagy a gyártó 
(„a jótállásra kötelezett”) 
kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben, a megfelelőségi garanciához 
kapcsolódó – a törvényben előírt 
kötelezettségeken túlmenően – a jótállási 
nyilatkozatban vagy a vonatkozó 
reklámban feltüntetett tulajdonságoknak, 
vagy a megfelelőséghez nem kapcsolódó 
bármely egyéb elemnek nem megfelelő áru 
vételárának visszatérítésére, vagy az ilyen 
fogyasztási cikk kicserélésére vagy 
kijavítására;

Or.fr

Indokolás

A Bizottság fogalommeghatározása jelenlegi formájában nem fogadható el, mert 
megtévesztően kapcsolja össze a jótállást és a megfelelőségi garanciát, miközben a jótállás 
olyan szerződés, amellyel a kereskedő a fogyasztó felé kötelezettséget vállal, a megfelelőségi 
garancia tartalmát képező, törvényben előírt kötelezettségein túl. E garancia tehát az 
adásvétellel kapcsolatos egyéb területeket – úgymint a szállítást, a becsült költségek alóli 
mentességet stb. – is lefedhet.

Módosítás 495
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut egy adott távollevők közötti 
szerződéshez, vagy üzlethelyiségen kívül 

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut egy adott távollevők közötti, vagy 
üzlethelyiségen kívül alapvető jelleggel
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megkötött szerződéshez kapcsolódó 
árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, 
amelyeket a kereskedő vagy valamely 
harmadik személy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján.

megkötött szerződéshez kapcsolódó 
árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, 
amelyeket a kereskedő vagy valamely 
harmadik személy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján.

Or.fr

Indokolás

E meghatározást jó néhány nemzeti jogi rendelkezés tartalmazza. A „kiegészítő” szerződés 
fogalmát egyébként az időben megosztott használatról szóló irányelv is alkalmazza.

Módosítás 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut egy adott távollevők közötti 
szerződéshez, vagy üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződéshez kapcsolódó 
árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, 
amelyeket a kereskedő vagy valamely 
harmadik személy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján.

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut egy alapvető jelleggel megkötött 
adásvételi, vagy szolgáltatási szerződéshez 
kapcsolódó árukhoz illetve 
szolgáltatásokhoz, amelyeket a kereskedő 
vagy valamely harmadik személy nyújt a 
számára a harmadik személy és a 
kereskedő közötti megállapodás alapján.

Or.fr

Indokolás

E meghatározást jó néhány nemzeti jogi rendelkezés tartalmazza. A „kiegészítő” szerződés 
fogalmát egyébként az időben megosztott használatról szóló irányelv is alkalmazza.

Módosítás 497
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut egy adott távollevők közötti 
szerződéshez, vagy üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződéshez kapcsolódó 
árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, 
amelyeket a kereskedő vagy valamely 
harmadik személy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján.

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés, amelynek révén a fogyasztó egy 
kereskedőtől hozzájut egy adott távollevők 
közötti szerződéshez, vagy üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződéshez kapcsolódó 
árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz, 
amelyeket a kereskedő vagy valamely 
harmadik személy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján.

Or.de

Módosítás 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) „a fogyasztó által megadott 
jellemzőknek megfelelően elkészített vagy 
személyre szabott áru”: minden olyan, 
még nem készre gyártott áru, amellyel 
kapcsolatban a végleges készre gyártást 
megelőzően többek között szín, méret, 
anyag és kivitelezés tekintetében a 
fogyasztónak egyéni döntést kell hoznia, 
és amelyet a fogyasztó e kívánságainak a 
figyelembevétele miatt nem, vagy csak 
elfogadhatatlan árengedmény mellett 
lehet értékesíteni, valamint amellyel 
kapcsolatban a kereskedő világossá tette a 
fogyasztó számára, hogy egyénre szabott 
termékről van szó.

Or.de

Indokolás

Szükséges meghatározni a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített áru 
külön kategóriáját. Máskülönben joghézag keletkezne az ilyen jellegű, a gyakorlatban nem 
szokatlan, a fogyasztó kívánságának megfelelően elkészített, egyénre szabott árukkal 



PE450.954v01-00 166/245 AM\836026HU.doc

HU

kapcsolatban.

Módosítás 499
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben szereplő, tartós 
adathordozón történő tájékoztatási 
kötelezettség akkor teljesül, ha a fogyasztó 
vagy a kereskedő a másik fél számára 
átadta elektronikus levelezési címét, 
akként, hogy az említett címre küldött 
elektronikus levélben tájékoztatást 
nyújtott.

Or.en

Módosítás 500
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet a kereskedő és a 
fogyasztó között megkötött adásvételi és 
szolgáltatási szerződésekre kell alkalmazni, 
az irányelv feltételei szerint és az irányelv 
rendelkezéseiben meghatározott 
mértékben.

1. Ezt az irányelvet a kereskedő és a 
fogyasztó között megkötött adásvételi és 
szolgáltatási szerződésekre kell alkalmazni, 
az irányelv feltételei szerint és az irányelv 
rendelkezéseiben meghatározott 
mértékben. A 2. cikk 5a. pontja szerinti 
ellátási szerződésekre – függetlenül attól, 
hogy adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződéseknek minősülnek-e – az 
irányelv szolgáltatási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Or.de
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Indokolás

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Módosítás 501
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
a nyilvános árverésekkel megkötött 
szerződésekre.

Or.fr

Módosítás 502
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
a jegyző, vagy más azonos tisztséget 
betöltő személy előtt megkötött 
szerződésekre.

Or.fr

Módosítás 503
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
az egészségügyi, illetve a gyógyszeripari 
szolgáltatásokra.

Or.fr

Módosítás 504
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 
40–46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

törölve

Or.en

Módosítás 505
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–

törölve
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39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 
40–46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

Or.en

Módosítás 506
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 
40–46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

2. Ezt az irányelvet a különös ágazatokra, 
illetve szerződésekre vonatkozó uniós 
jogszabályokban foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Or.fr

Indokolás

Lásd a (11) preambulumbekezdést.

Módosítás 507
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
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szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 40–
46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

szolgáltatásokra vonatkozóan a 
tisztességtelen szerződéses feltételek 
tekintetében a 30–39. cikkben 
megállapítottak szerint és az általános 
rendelkezések tekintetében a 40–46. 
cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó

Or.it

Indokolás

A javasolt irányelvnek csak annyiban szabad a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkoznia, 
amennyiben az az I. és V. fejezeteket érinti. A különféle, már hatályos irányelvek (mint például 
a fogyasztói hitelről szóló irányelv, a pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő 
forgalmazásáról szóló irányelv, a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv, a fizetési 
szolgáltatásokról szóló irányelv, a tájékoztatókról szóló irányelv stb.) miatt egy másik 
jogszabály-réteg létrehozása még összetettebbé tenné a helyzetet, és megakadályozná a 
jogbiztonság megteremtését.

Módosítás 508
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 40–
46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

2. Ez az irányelv a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak az 
általános rendelkezések tekintetében a 40–
46. cikkben megállapítottak szerint, illetve 
a teljes harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben alkalmazandó.

Or.de
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Módosítás 509
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 40–
46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos, a tisztességtelen szerződéses 
feltételek tekintetében a 30–39. cikkben 
megállapítottak szerint és az általános 
rendelkezések tekintetében a 40–
46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

Or.en

Indokolás

A kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások összetett termékek, a tagállamoknak pedig 
személyre szabott tájékoztatási követelményeket és elállási jogokat kell tudniuk alkalmazni 
erre a szektorra.

Módosítás 510
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 40–

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos, a tisztességtelen szerződéses 
feltételek tekintetében a 30–39. cikkben 
megállapítottak szerint és az általános 
rendelkezések tekintetében a 40–
46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a 2. cikkben szereplő 
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46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel
összefüggésben olvasandó.

vonatkozó fogalommeghatározásokkal
összefüggésben olvasandó. A tagállamok a 
pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban 
fenntarthatnak, illetve a nemzeti jogukba 
bevezethetnek a 30−39. cikkben 
szereplőknél szigorúbb rendelkezéseket.

Or.en

Módosítás 511
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt az irányelvet a különös 
ágazatokról, illetve szerződésekről szóló 
uniós szövegekben foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Or.fr

Módosítás 512
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ez az irányelv nem vonatkozik az 
üzlethelyiségen kívüli, közhivatalnok 
közreműködésével kötött szerződésekre, 
aki a törvény szerint köteles függetlenül és 
pártatlanul eljárni, és átfogó jogi 
tájékoztatási kötelezettsége révén köteles 
biztosítani, hogy a fogyasztó alapos 
megfontolást követően és annak 
joghatásának tudatában kösse meg a 
szerződést.

Or.de
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Indokolás

A közhivatalnok közreműködése, aki már a törvény szerint köteles pártatlanul eljárni és 
átfogó jogi felvilágosítást nyújtani az érdekelt feleknek, biztosítja, hogy a fogyasztó alapos 
megfontolást követően és annak joghatásának tudatában kösse meg a szerződést. Az irányelv 
hatályának ezekre a szerződésekre történő kiterjesztése nem lenne megfelelő, és beavatkozna 
a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerébe.

Módosítás 513
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Ez az irányelv nem vonatkozik azokra 
a szerencsejátékokra, amelyek 
pénzértékkel rendelkező tétekkel járnak, 
beleértve a sorsolásos játékokat, a 
játékkaszinókban folytatott 
szerencsejátékot és a fogadási ügyleteket.

Or.de

Indokolás

Az Európai Bíróság állandó joggyakorlata szerint a szerencsejátékok területén a 
tagállamoknak jogában áll a polgáraikra vonatkozó védelmi szint meghatározása és 
különleges fogyasztóvédelmi szabályok bevezetése.  Az Európai Parlament (lásd a 2009. 
március 9-i állásfoglalást) és a Tanács (lásd a Fogyasztóvédelmi Munkacsoport jelenlegi 
vitáját) mindig egyetértett ezzel. A fogyasztók jogainak – a szerencsejátékokra is kiterjedő –
legnagyobb fokú összehangolása megfosztaná a tagállamokat rendelkezési joguktól.

Módosítás 514
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. E fejezet hatálya nem terjed ki azokra 
a távollevők közötti és üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekre,
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a) amelyek az ingatlanokkal kapcsolatos 
jogokra vonatkoznak, a bérleti 
szerződések és az ingatlanra vonatkozó 
munkálatokra irányuló szerződések 
kivételével;
b) amelyek pénzügyi szolgáltatásokra 
irányulnak;
c) amelyek szállítási szolgáltatásokra 
irányulnak.

Or.de

Indokolás

A pénzügyi és a szállítási szolgáltatások területén a közösségi vívmányok számos szabályozást 
tartalmaznak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. A szállítási szolgáltatásokra vonatkozó 
kivétellel számításba vesszük azt a problematikát is, amelyet az „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések” fogalmának tág meghatározása okozna éppen e terület számára.

Módosítás 515
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. E fejezet hatálya nem terjed ki azokra 
az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekre, amelyek esetében a 
kölcsönös teljesítések azonnal 
megtörténnek, a díjazás mértéke pedig 
nem haladja meg az 50 euró összeget, 
amennyiben a vállalkozások azokat 
általában üzlethelyiségen kívül kötik meg 
vagy amennyiben a vállalkozást jellegének 
megfelelően nem állandó üzlethelyiségben 
folytatják.

Or.de

Indokolás

Még egy csokor rózsa mozgó virágárusnál történő vásárlása vagy a városnéző körutakra való 
jegyváltás is a szabályok hatálya alá tartozna. Gyakorlatias kivételre van tehát szükség. 
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Azonnali fizetési kötelezettség esetén a fogyasztó számára közvetlen módon válik ismertté a 
pénzügyi teher, és ennek megfelelően körültekintően fog eljárni. Az összeghatár segítségével 
elkerülhető a kivétel tisztességtelen célú felhasználása.

Módosítás 516
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az irányelv nem érinti a tagállamok 
általános kötelmi jogát mindaddig, amíg 
az nem harmonizált az irányelv hatályán 
belül.

Or.en

Módosítás 517
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Csak a teljes harmonizációról szóló 
4. cikkel összefüggésben olvasandó a 
tisztességtelen szerződési feltételekre 
vonatkozó fogyasztói jogokról szóló 30–
39. cikket vonatkozik azokra a 
szerződésekre, amelyek a 94/47/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12, 
valamint a 90/314/EGK tanácsi rányelv13

hatálya alá tartoznak.

törölve

12 HL L 280, 1994.10.29., 83. o.
13 HL L 158.,1990.6.23., 59. o.

Or.en
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Módosítás 518
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Csak a teljes harmonizációról szóló 
4. cikkel összefüggésben olvasandó a 
tisztességtelen szerződési feltételekre 
vonatkozó fogyasztói jogokról szóló 30–
39. cikket vonatkozik azokra a 
szerződésekre, amelyek a 94/47/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv12, 
valamint a 90/314/EGK tanácsi rányelv13

hatálya alá tartoznak.

törölve

12 HL L 280, 1994.10.29., 83. o.
13 HL L 158.,1990.6.23., 59. o.

Or.en

Módosítás 519
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben ezen irányelv szabályai 
nem írnak elő harmonizációt e területen, 
úgy e szabályok nem érintik az általános 
kötelmi jog területén meglévő nemzeti 
rendelkezéseket.

Or.fr

Módosítás 520
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 5., 7., 9. és 11. cikk nem érinti a 
2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben14, valamint a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben15 előírt tájékoztatási 
kötelezettséget.

törölve

14 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
15 HL L 178, 2000.7.17., 1. o.

Or.en

Módosítás 521
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 5., 7., 9. és 11. cikk nem érinti a 
2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben14, valamint a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben15 előírt tájékoztatási 
kötelezettséget.

törölve

14 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
15 HL L 178, 2000.7.17., 1. o.

Or.en

Módosítás 522
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 5., 7., 9. és 11. cikk nem érinti a 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben14, valamint a 2000/31/EK 

4. Ezt az irányelvet a 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben14, 
valamint a 2000/31/EK európai parlamenti 
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európai parlamenti és tanácsi irányelvben15

előírt tájékoztatási kötelezettséget.
és tanácsi irányelvben15 előírt tájékoztatási 
kötelezettség sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or.fr

Módosítás 523
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 5., 7., 9. és 11. cikk nem érinti a 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben14, valamint a 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben15

előírt tájékoztatási kötelezettséget.

4. Ezt az irányelvet a 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó szerződésekre 
kell alkalmazni.

Or.en

Módosítás 524
António Fernando Correia De Campos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a 
szerencsejátékkal kapcsolatos azon 
tevékenységekre, amelyek 
szerencsejátékokra − köztük a 
sorsjátékokra, kaszinós játékokra és 
fogadási ügyletekre − történő, pénzbeli 
értékkel bíró fogadást foglalnak 
magukban.

Or.en
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Módosítás 525
Kurt Lechner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem vonatkozik az 
ingatlanok jogi természetére, vásárlására, 
az ingatlantulajdon megszerzésére vagy 
átruházására, valamint az 
ingatlantulajdon-jogok alapítására vagy 
átruházására vonatkozó tagállami 
jogszabályokra.

Or.de

Módosítás 526
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5–29. cikkek nem alkalmazandók 
azokra a szerződésekre, amelyeket a 
tagállamok előírásainak megfelelően 
közhivatalnok közreműködésével 
foglalnak okiratba, aki a törvény szerint 
köteles függetlenül és pártatlanul eljárni, 
és átfogó jogi felvilágosítás nyújtásával 
köteles biztosítani, hogy a fogyasztó 
alapos megfontolást követően és annak 
joghatásának tudatában kösse meg a 
szerződést.

Or.de

Módosítás 527
Kurt Lechner

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



PE450.954v01-00 180/245 AM\836026HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok eldönthetik, hogy ezt az 
irányelvet csak azokra a szerződésekre 
alkalmazzák-e, amelyek esetében a 
fogyasztó által fizetendő ellenérték 
meghalad egy meghatározott összeget. Ez 
az összeg nem haladhatja meg a 100 
eurót.

Or.de

Módosítás 528
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12–19. cikk nem vonatkozik a 
távollevők között és az üzlethelyiségen 
kívül kötött szállodai, szállítási, 
autókölcsönzési, vendéglátói, illetve 
szabadidős szolgáltatói tevékenységekre, 
az adott időpontra vagy teljesítési 
időszakra vonatkozó szerződések 
vonatkozásában.

Or.de

Módosítás 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlantulajdonon meglévő dologi jogok 
keletkeztetésére, megszerzésére vagy 
átruházásra, illetve az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos 
garanciákra vonatkozó tagállami 
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rendelkezések alkalmazását.

Or.en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy az irányelv nem érinti az ingatlantulajdon átruházásával, 
illetve az ingatlanok tulajdonjogának keletkezésével vagy átruházásával kapcsolatos 
tagállami tulajdonjog alkalmazását.

Módosítás 530
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlanok vásárlására, ingatlantulajdon 
megszerzésére vagy átruházására, 
valamint az ingatlantulajdon-jogok 
alapítására, szerzésére vagy átruházására 
vonatkozó tagállami jogszabályokat.

Or.de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy az ingatlanok átruházására és az ingatlanokkal kapcsolatos jogok 
alapítására vagy átruházására tekintettel az irányelv nem érinti a tagállamok dologi jogra 
vonatkozó szabályait.

Módosítás 531
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ez 
az irányelv csak azokra a szerződésekre 
vonatkozik, amelyek tekintetében a 
fogyasztó által teljesítendő kifizetés 
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meghalad egy meghatározott összeget.

Or.en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tartalmaz de minimis rendelkezést annak ellenére, hogy egy ilyen 
rendelkezés − jó okkal − szerepel a házaló kereskedelemről szóló 85/577/EGK irányelvben 
(3. cikk (1) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy a szövegben meghatározott, széleskörű tájékoztatási 
és alaki követelményeket alkalmazni kell valamennyi szerződésre, jelentősen nehezítve − ha 
nem éppen lehetetlenné téve − az utcai folyóirat- és újságértékesítést. Ennélfogva a szabad és 
akadálytalan utcai újságárusításhoz nemcsak hogy szükség van egy de-minimis rendelkezésre, 
de az a fogyasztók érdekét is szolgálja.

Módosítás 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
a szociális lakásra, a gyermekek és a 
családok, valamint az átmenetileg vagy 
állandóan nélkülözők segélyezésére 
vonatkozó szociális szolgáltatásokra, 
amelyeket az állam, illetve az állam vagy 
államilag elismert karitatív szervezetek 
által megbízott szolgáltatók nyújtanak.

Or.fr

Indokolás

Az általános érdekű szociális szolgáltatásokra külön elbánás vonatkozik az Európai Unió 
jogszabályi keretén belül. E szolgáltatások alapvető fontossággal bírnak a társadalmi kohézió 
és a szolidaritás elvének megőrzése terén, és ezen irányelvnek nem szabad ezekre 
vonatkoznia, mivel nem olyan szolgáltatások, mint a többi. E módosítás egyébként átveszi a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének j) 
pontjában meghatározott kivételeket.
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Módosítás 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
a szerencsejátékkal kapcsolatos azon 
tevékenységekre, amelyek 
szerencsejátékokra − köztük a 
sorsjátékokra, kaszinós játékokra és 
fogadási ügyletekre − történő, pénzbeli 
értékkel bíró fogadást foglalnak 
magukban.

Or.en

Indokolás

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Módosítás 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlantulajdonon meglévő dologi jogok 
keletkeztetésére, megszerzésére vagy 
átruházásra, illetve az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos 
garanciákra vonatkozó tagállami 
rendelkezések alkalmazását.

Or.en
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Módosítás 535
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
a szerencsejátékkal kapcsolatos azon 
tevékenységekre, amelyek 
szerencsejátékokra − köztük a 
sorsjátékokra, kaszinós játékokra és 
fogadási ügyletekre − történő, pénzbeli 
értékkel bíró fogadást foglalnak 
magukban.

Or.en

Indokolás

A tagállamok olyan különös nemzeti szabályokkal rendelkeznek, amelyek védik a fogyasztókat 
a szerencsejátékokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő kockázatokkal szemben. A 
szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységeknek az irányelv hatályába való felvétele 
megakadályozná a tagállamokat abban, hogy az általuk az e területen megfelelőnek tartott
fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el.

Módosítás 536
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (4) bekezdés sérelme nélkül, ezen 
irányelv minden rendelkezését csak 
annyiban kell alkalmazni, amennyiben 
nincs más uniós jogszabályban az azzal 
azonos célkitűzéssel bíró különös 
rendelkezés.

Or.en
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Módosítás 537
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A tagállamok − az uniós joggal 
összhangban − fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek további, megfelelő és 
arányos tájékoztatási vagy ismertetési 
követelményeket, amelyeket valamely 
gazdasági ágazatnak az ágazatban a 
fogyasztó károsulását vagy a verseny 
hiányát bizonyító vizsgálata vagy 
tanulmányozása után fogadtak el.

Or.en

Módosítás 538
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez az irányelv nem érinti az 
ingatlantulajdonon meglévő dologi jogok 
keletkeztetésére, megszerzésére vagy 
átruházásra, illetve az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatos 
garanciákra vonatkozó tagállami 
rendelkezések alkalmazását.

Or.en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy az irányelv nem érinti az ingatlantulajdon átruházásával, 
illetve az ingatlanok tulajdonjogának keletkezésével vagy átruházásával kapcsolatos 
tagállami tulajdonjog alkalmazását.
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Módosítás 539
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Teljes harmonizáció A harmonizáció mértéke

Or.fr

Módosítás 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Teljes harmonizáció Minimumharmonizáció

Or.en

Módosítás 541
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Teljes harmonizáció A harmonizáció mutatója

Or.el

Módosítás 542
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

törölve

Or.en

Módosítás 543
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés és 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

1. A tagállamok − a (2) bekezdésben 
előírtak kivételével − az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó területeken a 
magasabb szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében szigorúbb 
rendelkezéseket fogadhatnak el, illetve 
tarthatnak fenn.
1a. A tagállamok nem tarthatnak fenn, 
vagy vezethetnek be a nemzeti jogaikba a 
12−17. cikkekben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

Or.en

Indokolás

Vegyes megközelítést kell elfogadni, amely mellett a teljes harmonizáció csak bizonyos olyan 
esetekben alkalmazható, amelyeknél az megvalósítható és értelme van.  A körülhatárolási 
problémák, valamint a nemzeti jogra gyakorolt nem várt hatás elkerülése érdekében a 
minimumharmonizációra vonatkozó alapértelmezett szabály elengedhetetlenül szükséges.
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Módosítás 544
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés és 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

1. A tagállamok − a (2) bekezdésben 
előírtak kivételével − az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó területeken a 
magasabb szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében szigorúbb 
rendelkezéseket fogadhatnak el, illetve 
tarthatnak fenn. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezek a rendelkezések megfeleljenek a 
szerződéseknek.
1a. A tagállamok nem tarthatnak fenn, 
vagy vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
irányelv 2. cikkében, 3. cikkében, 5. 
cikkének (1)–(3) bekezdésében, 13–18. 
cikkében, 22. és 23. cikkében, 24. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében és 31. 
cikkének (1)–(3) bekezdésében 
meghatározottaktól eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb előírásokat.

Or.fr

Indokolás

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V
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Módosítás 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés és 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

1. A tagállamok nemzeti jogszabályaikban 
fenntarthatnak, vagy bevezethetnek az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
mindaddig, amíg azok magasabb szintű 
fogyasztóvédelmet biztosítanak.

1a. Az ezen irányelvből eredő jogokat a 
fogyasztóvédelemre irányadó egyéb 
közösségi jogi aktusok rendelkezéseinek 
sérelme nélkül kell gyakorolni.

Or.en

Indokolás

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Módosítás 546
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy A tagállamok a fogyasztók magasabb 
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vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

szintű védelmének biztosítására
fenntarthatnak, vagy bevezethetnek
nemzeti jogszabályaikba az ebben az 
irányelvben megállapított rendelkezésektől 
eltérő rendelkezéseket is.

Or.el

Indokolás

A teljes harmonizáció megfosztja a fogyasztót azoktól az előnyösebb lehetőségektől, amelyek 
más tagállamokban vannak hatályban. 

Módosítás 547
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

A tagállamok − ezen irányelv eltérő 
rendelkezéseinek hiányában − nem 
tarthatnak fenn, vagy vezethetnek be a 
nemzeti jogaikba az ebben az irányelvben 
megállapított rendelkezésektől eltérő 
rendelkezéseket, azaz eltérő szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb 
vagy kevésbé szigorú előírásokat.

Or.en

Módosítás 548
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv vonatkozó rendelkezéseiben 
szereplő eltérő előírás hiányában a 
tagállamok az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó területen a magasabb szintű 



AM\836026HU.doc 191/245 PE450.954v01-00

HU

fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a 
Szerződéssel összeegyeztethető szigorúbb 
rendelkezéseket fogadhatnak el, illetve 
tarthatnak fenn.

Or.en

Módosítás 549
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamok az ezen 
irányelvvel harmonizált területen a 
magasabb szintű fogyasztóvédelem 
érdekében szigorúbb rendelkezéseket 
tartanak fenn, illetve vezetnek be, úgy 
azoknak a Szerződéssel 
összeegyeztethetőnek kell lenniük, és 
azokról a Bizottságot értesíteni kell.
A Bizottság ezen információkat egy 
honlapon keresztül vagy más, könnyen 
hozzáférhető módon hozza 
nyilvánosságra.

Or.en

Módosítás 550
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvből eredő jogokat azon 
egyéb jogok sérelme nélkül kell 
gyakorolni, amelyekre a fogyasztó a 
szerződéses vagy a szerződésen kívüli 
felelősségre irányadó nemzeti szabályok 
alapján hivatkozhat.
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Or.en

Módosítás 551
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ez a fejezet a távollévők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre 
vonatkozik.
Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
távollévők között és az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekre, amelyek
a) az ingatlanvásárlással, -szerzéssel és -
átruházással vagy ingatlanok 
megterhelésével vagy az ingatlanokkal 
kapcsolatos jogokra vonatkoznak,
b) egy épület építésére vagy jelentős 
átépítésére vagy pedig egy épület vagy
lakás bérbeadására vonatkoznak.

Or.de

Indokolás

Az épületek építésére vagy jelentős átépítésére irányuló szerződéseket rendszerint mindkét 
szerződő fél körültekintően előkészíti, ezért nincs szükség elállási jogra. A tárgyalások 
keretében a fogyasztó minden információhoz hozzájuthat; az ebben a fejezetben foglalt 
tájékoztatási kötelezettségek az ilyen típusú szerződések esetében nem megfelelőek. A bérleti 
szerződésekkel kapcsolatban valamennyi tagállamban már átfogó és igen eltérő szabályok 
léteznek.

Módosítás 552
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. E fejezet hatálya nem terjed ki a 
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távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül 
kötött, pénzügyi szolgáltatási 
szerződésekre.

Or.de

Indokolás

A pénzügyi szolgáltatási szerződések igen összetettek, és azokat már átfogóan szabályozzák 
más irányelvek, mint például a fogyasztói hitelről szóló irányelv és a pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló irányelv. A pénzügyi szolgáltatások esetében a 
tájékoztatási kötelezettséget és a fogyasztókat illető elállási jogot ezért ennek a külön 
közösségi jogszabálynak a keretében kell megállapítani.

Módosítás 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Megcélzott teljes harmonizáció

Amennyiben ez a fejezet másképpen nem 
rendelkezik, a tagállamok nem tarthatnak 
fenn, vagy vezethetnek be a nemzeti 
jogaikba az ebben a fejezetben 
megállapított rendelkezésektől eltérő 
rendelkezéseket. 

Or.de

Módosítás 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk
Hatály
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1. Ez a fejezet a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre 
vonatkozik.
2. E fejezet hatálya nem terjed ki azokra a 
távollevők közötti és üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződésekre,
a) amelyek az ingatlanokkal kapcsolatos 
jogokra vonatkoznak, a bérleti 
szerződések és az ingatlanra vonatkozó 
munkálatokra irányuló szerződések 
kivételével;
b) amelyek a 90/314/EGK tanácsi irányelv 
vagy a 2008/122/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak.
3. E fejezet hatálya nem terjed ki azokra 
az üzlethelyiségen kívül kötött
a) a 2008/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 3. cikke c) pontja szerinti 
hitelmegállapodásokra;
b) a 2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdése és 
I. melléklete A része szerinti nem 
életbiztosítási szerződésekre;
c) a 2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 2. cikke (3) bekezdése és 
II. melléklete szerinti életbiztosítási 
szerződésekre;
d) szerződésekre, amelyek esetében a 
fogyasztó által fizetendő ellenérték nem 
haladja meg a 20 eurót.
4. E fejezet hatálya nem terjed ki a 
távollévők között kötött szerződésre:
a) árusító automatából vagy automatizált 
üzlethelyiségből történő értékesítés esetén;
b) távközlési üzemeltetőkkel kötött 
szerződések esetén az erre a célra létesített 
nyilvános távbeszélő állomás 
igénybevétele útján, amennyiben tárgyuk 
ezek használata, vagy a fogyasztó által 
létesített egyes telefon-, internet- vagy 
telefax-összeköttetések;
c) a 2002/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
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szerződések esetén.
5. A 12–19. cikk nem vonatkozik a 
távollevők közötti szállodai, szállítási, 
autókölcsönzési, vendéglátói, illetve 
szabadidős szolgáltatói tevékenységekre, 
az adott időpontra vagy teljesítési 
időszakra vonatkozó szerződések 
vonatkozásában.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 65–68. módosítások helyébe lép.

Módosítás 555
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Új harmonizáció

Ezen irányelv eltérő rendelkezéseinek 
hiányában, az 5−7. cikk tekintetében a 
tagállamok az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó területen a Szerződéssel 
összeegyeztethető szigorúbb 
rendelkezéseket fogadhatnak el, illetve 
tarthatnak fenn a magasabb szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.
A tagállamok nemzeti jogukban nem 
tarthatnak fenn, illetve nem vezethetnek 
be az e fejezetben megállapítottaktól eltérő 
rendelkezéseket, kivéve, ha azt a 9., 10., 
11. cikk, a 13. cikk (2) bekezdése, 
valamint a 19. és 20. cikk előírja.

Or.en
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Módosítás 556
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása A fogyasztók tájékoztatása és elállási jog a 
távollévők között és az üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződések esetében

Or.fr

Indokolás

A Bizottság javaslata II. és III. fejezetének a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződések esetében a fogyasztók tájékoztatására és az elállási jogra való 
összpontosítása. Alapvető hivatkozás az e fejezet rendelkezéseinek teljes harmonizálására 
vonatkozó általános elvre, egy minimumzáradék beiktatásával adott esetben és minden más 
esetleg érintett cikk tekintetében.

Módosítás 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása A fogyasztók tájékoztatása és elállási jog a 
távollévők között és az üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződések esetében

Or.fr

Indokolás

A II. és a III. fejezetet össze kell vonni az irányelv azon rendelkezéseinek egységesített 
rendszere érdekében, amelyek lényegesen érintik a határokon átnyúló kereskedelmet az 
egységes  piacon belül, amint azt az előadó is jelezte.
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Módosítás 558
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása A fogyasztók tájékoztatása és elállási jog a 
távollévők között, illetve az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések esetében

Or.de

Módosítás 559
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása Megcélzott teljes harmonizáció

Or.de

Módosítás 560
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk

Amennyiben a távollévők között és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződések esetében a fogyasztók 
tájékoztatásáról és az elállási jogról szóló 
fejezet másképpen nem rendelkezik, a 
tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben a fejezetben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket.
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Or.fr

Indokolás

A Bizottság javaslata II. és III. fejezetének a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződések esetében a fogyasztók tájékoztatására és az elállási jogra való 
összpontosítása. Alapvető hivatkozás az e fejezet rendelkezéseinek teljes harmonizálására 
vonatkozó általános elvre, egy minimumzáradék beiktatásával adott esetben és minden más 
esetleg érintett cikk tekintetében.

Módosítás 561
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk

Amennyiben ez a fejezet másképpen nem 
rendelkezik, a tagállamok nem tarthatnak 
fenn, vagy vezethetnek be a nemzeti 
jogaikba az ebben a fejezetben 
megállapított rendelkezésektől eltérő, 
különböző szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító rendelkezéseket.

Or.de

Módosítás 562
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános tájékoztatási követelmények Tájékoztatási követelmények

Or.en
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Módosítás 563
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt azokról az 
árukról vagy szolgáltatásokról, amelyeket 
a fogyasztó ésszerűen elvárhat, 
figyelemmel a szerződés különös 
körülményeire és a kapcsolódó 
reklámokra, beleértve az alábbiakat is:

Or.en

Módosítás 564
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

1. Megfelelő időn belül, és mindenképpen 
a távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül történő szerződéskötés előtt a 
kereskedő egyértelműen, pontosan és 
érthető megfogalmazásban tájékoztatja 
vevőt az alábbi információkról:

Or.fr

Indokolás

Határozottan és egyértelműen ki kell jelenteni azt az elvet, mely szerint a vevőnek 
rendelkeznie kell bizonyos információkkal a szerződés megkötése előtt.

Módosítás 565
Liem Hoang Ngoc

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

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

1. Annak érdekében, hogy megfelelő időn 
belül ténylegesen a vevő tudomására 
jussanak az információk, de mindenesetre 
valamely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő egyértelműen és érthetően
tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról:

Or.fr

Módosítás 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

1. Megfelelő időn belül, és mindenesetre a 
távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül történő szerződéskötés előtt a 
kereskedő egyértelműen és érthetően 
tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról:

Or.fr

Indokolás

Határozottan és egyértelműen ki kell jelenteni azt az elvet, mely szerint a vevőnek 
rendelkeznie kell bizonyos információkkal a szerződés megkötése előtt.

Módosítás 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 1. Még azt megelőzően, hogy a fogyasztót 
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szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

bármely, távollevők között és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződés vagy 
annak megfelelő szerződéskötési ajánlat
kötelezné, a kereskedő vagy adott esetben 
az a személy, aki nevében vagy 
megbízásából cselekszik, idejében, 
egyértelmű és érthető módon tájékoztatja a 
vevőt az alábbi információkról:

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 70. módosítás helyébe lép.

Módosítás 568
Tiziano Motti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

(1) Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

- a) adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelynek kapcsán a felek 
szándékát e jogi tényállás alapján kell 
megfogalmazni;

Or.it

Módosítás 569
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
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kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

kereskedő tájékoztatja a vevőt azokról az 
árukról vagy szolgáltatásokról, amelyeket 
a fogyasztó ésszerűen elvárhat, 
figyelemmel a szerződés különös 
körülményeire és a kapcsolódó 
reklámokra, beleértve az alábbiakat is:

Or.en

Módosítás 570
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

1. A kereskedő vagy adott esetben az a 
személy, aki nevében vagy megbízásából 
cselekszik, a fogyasztó bármely, távollevők 
között és üzlethelyiségen kívül kötött
szerződéshez fűződő szerződéses 
nyilatkozatának megtételéhez képest 
idejében tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

Or.de

Indokolás

A fogyasztónak akkor kell megkapnia az információkat, amikor szándéknyilatkozat még nem 
kötelezi. A fogyasztó által tett ajánlat, valamint annak kereskedő általi elfogadása és ezzel 
együtt a szerződés megkötése között azonban eltelhet egy kis idő.

Módosítás 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés megkötését megelőzően a 
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kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

kereskedő megfelelő időben tájékoztatja a 
vevőt az alábbi információkról:

Or.en

Módosítás 572
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a termék lényeges tulajdonságai, a 
tájékoztatási eszköznek és a terméknek 
megfelelő mértékben;

(a) az áru vagy a szolgáltatás megnevezése 
vagy körülírása;

Or.de

Módosítás 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) digitális termékek esetén − adott 
esetben − a műszaki védelmi 
intézkedéseket és az általánosan használt 
hardverekkel és szoftverekkel való 
interoperabilitás, valamint az 
interoperabilitás bármely ismert hiánya;

Or.en

Módosítás 574
Emilie Turunen

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

b) a kereskedő postai címe és azonosítási 
adatai, úgymint cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek postai 
címe és személyazonossága, akinek a 
nevében eljár;

b) a kereskedő telephelyének postai címe 
és azonosítási adatai, úgymint cég neve, 
illetve azon kereskedő telephelyének
postai címe és személyazonossága, akinek 
a nevében eljár;

Or.en

Indokolás

A címnek a kereskedő tényleges telephelyére kell vonatkoznia.

Módosítás 575
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő postai címe és azonosítási 
adatai, úgymint cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek postai 
címe és személyazonossága, akinek a 
nevében eljár;

b) a kereskedő telephelyének postai címe 
és azonosítási adatai, úgymint cég neve, 
illetve, adott esetben, azon kereskedő 
telephelyének postai címe és 
személyazonossága, akinek a nevében 
eljár;

Or.en

Módosítás 576
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő postai címe és azonosítási 
adatai, úgymint cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek postai címe 
és személyazonossága, akinek a nevében 
eljár;

b) a kereskedő üzleti címe és azonosítási 
adatai, úgymint a cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek az üzleti
címe és személyazonossága, akinek a 
nevében eljár;
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Or.fr

Módosítás 577
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a kereskedő postai címe és azonosítási 
adatai, úgymint cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek postai 
címe és személyazonossága, akinek a 
nevében eljár;

(b) a kereskedő üzleti címe és azonosítási 
adatai;

Or.de

Módosítás 578
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő postai címe és azonosítási 
adatai, úgymint cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek postai címe 
és személyazonossága, akinek a nevében 
eljár;

b) a kereskedő telephelyének postai címe 
és azonosítási adatai, úgymint cég neve, 
illetve annak a kereskedőnek postai címe 
és személyazonossága, akinek a nevében 
eljár;

Or.en

Módosítás 579
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) az elérhetőségek, beleértve a 
telefonszámot, és minden más távközlési 
módot, amely lehetővé teszi a fogyasztó 
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számára, hogy gyorsan és közvetlenül 
léphessen kapcsolatba és
kommunikálhasson a kereskedővel;

Or.en

Módosítás 580
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) az elérhetőségek, beleértve a 
telefonszámot, és minden más távközlési 
módot (telefax, elektronikus levelezési cím 
stb.), amely lehetővé teszi a fogyasztó 
számára, hogy gyorsan és közvetlenül 
léphessen kapcsolatba és 
kommunikálhasson a kereskedővel.

Or.fr

Indokolás

Nem elég feltüntetni a kereskedő telefonszámait vagy elektronikus levelezési címeit. Gyakran 
tapasztalható, hogy lassú a válaszadás, vagy nem működnek az elérhetőségek. Ezért tehát 
fontos pontosítani, hogy ezeknek köszönhetően a vevőnek ténylegesen és gyorsan fel kell 
tudnia venni a közvetlen kapcsolatot a kereskedővel.

Módosítás 581
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) legalább a kereskedő egy másik 
elérhetősége, amelyen keresztül a vevő 
ténylegesen és gyorsan léphet kapcsolatba 
a kereskedővel (telefonszám, telefaxszám, 
vagy elektronikus levelezési cím);
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Or.fr

Indokolás

Fontos, hogy a kereskedő legalább egy olyan elérhetőségét megadja, amelyen keresztül a 
vevő gyorsan (mivel a levelezési cím e tekintetben nem elegendő) és ténylegesen (gyakran 
előfordul, hogy a vevőnek megadott telefonszám nem működik) felveheti vele a kapcsolatot.

Módosítás 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a kereskedő üzleti címe, valamint 
telefonszáma és telefaxszáma, vagy adott 
esetben elektronikus levelezési címe, hogy 
a vevő ténylegesen kapcsolatba léphessen 
a kereskedővel.

Or.fr

Indokolás

Mivel egyes kereskedők internetes honlapján feltüntetett telefonszámok nem működnek, 
lényeges, hogy az irányelvre irányuló javaslat pontosan meghatározza a kereskedő és a vevő 
közötti tényleges kapcsolat szükségességét. Minden vevőnek kapcsolatba kell tudni lépni a 
kereskedővel, akivel szerződést kötött, amennyiben probléma adódik az áruval, vagy a 
szerződés teljesítésével.

Módosítás 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a kereskedő telephelyének címe, 
valamint telefon- vagy faxszáma, illetve 
− adott esetben − elektronikus címe, azért, 
hogy a fogyasztó gyorsan tudja felvenni a 
kapcsolatot a kereskedővel és hatékonyan 
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tudjon vele kommunikálni;

Or.en

Indokolás

Egyre több olyan vállalkozás van, amelyik már nem használ faxot, mivel az végső soron 
elavulttá válik. Teljes szintű harmonizáció.

Módosítás 584
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt végső ár, vagy –
amennyiben a termék jellegéből adódóan 
az árat nem lehet előre ésszerűen 
kiszámítani – az ár kiszámításának módja, 
valamint adott esetben az összes fuvardíj, 
szállítási, vagy postaköltség, illetve, 
amennyiben e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a 
ténynek a feltüntetése, hogy esetlegesen 
további költségek merülhetnek fel; 
határozatlan időre szóló szerződések 
esetén a végső ár a havi összköltség;

Or.en

Indokolás

A szerződéskötést megelőző tájékoztatásban feltüntetett árnak pontosan annak kell lennie, 
amit a fogyasztó fizetni fog.

Módosítás 585
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

(c) az adóval növelt végső ár, vagy –
amennyiben az áru vagy a szolgáltatás
jellegéből adódóan az árat nem lehet előre 
ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

Or.fr

Módosítás 586
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt végső ár, vagy –
amennyiben a termék jellegéből adódóan 
az árat nem lehet előre ésszerűen 
kiszámítani – az ár kiszámításának módja, 
valamint adott esetben az összes fuvardíj, 
szállítási, vagy postaköltség, illetve, 
amennyiben e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a 
ténynek a feltüntetése, hogy esetlegesen 
további költségek merülhetnek fel; 
határozatlan időre szóló szerződések 
esetén fel kell tüntetni a havi 
összköltséget.

Or.en

Módosítás 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
az áru vagy a szolgáltatás jellegéből 
adódóan az árat nem lehet előre ésszerűen 
kiszámítani – az ár kiszámításának módja, 
valamint adott esetben az összes fuvardíj, 
szállítási, vagy postaköltség és bármely 
egyéb költség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

Or.el

Módosítás 588
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel. Előfizetést tartalmazó 
szolgáltatási szerződés esetén az ár a havi 
előfizetési összköltséget jelenti;
A tagállamok nem tarthatnak fenn, illetve 
nem vezethetnek be nemzeti jogukba az 
5. cikkben megállapítottaktól eltérő 
rendelkezéseket, ekként az eltérő szintű 
fogyasztóvédelem biztosítására irányuló 
szigorúbb, vagy kevésbé szigorú 
rendelkezéseket sem.

Or.en



AM\836026HU.doc 211/245 PE450.954v01-00

HU

Módosítás 589
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt végső ár, vagy –
amennyiben a termék jellegéből adódóan 
az árat nem lehet előre ésszerűen 
kiszámítani – az ár kiszámításának módja, 
valamint adott esetben az összes fuvardíj, 
szállítási, vagy postaköltség, illetve, 
amennyiben e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a 
ténynek a feltüntetése, hogy esetlegesen 
további költségek merülhetnek fel; adott 
esetben az ár azon százaléka, amelyet 
magáncélú többszörözés miatt 
berendezésre vagy üres adathordozóra 
számítottak fel.  Határozatlan időre szóló 
szerződések esetén a végső ár a havi 
összköltség.

Or.en

Módosítás 590
Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt végső ár és az összes 
ráterhelt fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;
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Or.el

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a fogyasztó ismerje az általa fizetendő végső árat, beleértve az összes 
pótdíjat is.

Módosítás 591
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

(c) az adóval növelt ár, kivéve, ha a termék 
jellegéből vagy a piac ingadozásaiból 
adódóan – mint például a nyersanyagok 
esetében – az árat nem lehet előre 
ésszerűen kiszámítani, adott esetben az 
összes fuvardíj, szállítási vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

Or.de

Indokolás

Nem várható el egy vállalkozótól, hogy hozza nyilvánosságra, miként kalkulálja árait. 
Tekintettel kell lenni azokra a helyzetekre, amikor a piac olyan ingadozásai miatt, amelyekre 
a kereskedő nincs befolyással, előzetesen nem lehet pontosan meghatározni az árat.

Módosítás 592
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
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lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel. Előfizetést tartalmazó 
szolgáltatási szerződés esetén az ár a havi 
előfizetési összköltséget jelenti;

Or.en

Módosítás 593
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adóval növelt ár, vagy – amennyiben 
a termék jellegéből adódóan az árat nem 
lehet előre ésszerűen kiszámítani – az ár 
kiszámításának módja, valamint adott 
esetben az összes fuvardíj, szállítási, vagy 
postaköltség, illetve, amennyiben e 
költségeket nem lehet ésszerűen előre 
kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetése, 
hogy esetlegesen további költségek 
merülhetnek fel;

c) az adóval növelt végső ár, vagy –
amennyiben a termék jellegéből adódóan 
az árat nem lehet előre ésszerűen 
kiszámítani – az ár kiszámításának módja, 
valamint adott esetben az összes fuvardíj, 
szállítási, vagy postaköltség, illetve, 
amennyiben e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a 
ténynek a feltüntetése, hogy esetlegesen 
további költségek merülhetnek fel; 
határozatlan időre szóló szerződések 
esetén a végső ár a havi összköltség.

Or.en

Módosítás 594
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) az elérhetőségek, beleértve a 
telefonszámot, és minden más távközlési 
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módot, amely lehetővé teszi a fogyasztó 
számára, hogy gyorsan és közvetlenül 
léphessen kapcsolatba és 
kommunikálhasson a kereskedővel.

Or.en

Módosítás 595
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok 
kezelésének módja, amennyiben azok 
eltérnek a szakmai gondosság által 
támasztott követelményektől;

törölve

Or.de

Módosítás 596
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok 
kezelésének módja, amennyiben azok 
eltérnek a szakmai gondosság által 
támasztott követelményektől;

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei

Or.en

Módosítás 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok 
kezelésének módja, amennyiben azok 
eltérnek a szakmai gondosság által 
támasztott követelményektől;

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, amennyiben azok eltérnek a 
szakmai gondosság által támasztott 
követelményektől;

Or.de

Indokolás

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. 
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Módosítás 598
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok 
kezelésének módja, amennyiben azok 
eltérnek a szakmai gondosság által 
támasztott követelményektől;

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei;

Or.en
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Módosítás 599
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja, amennyiben azok eltérnek a 
szakmai gondosság által támasztott 
követelményektől;

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja, és az a postai cím, amelyre a vevő 
a reklamációkat címezheti;

Or.fr

Indokolás

A szakmai gondosság fogalma túl tág és több módon is értelmezhető, ezért ki kell zárni. Olyan 
cím hozzáadása, amelyre a reklamációkat lehet címezni.

Módosítás 600
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok 
kezelésének módja, amennyiben azok 
eltérnek a szakmai gondosság által 
támasztott követelményektől;

(d) amennyiben a jogi rendelkezésektől 
eltérő feltételekben kívánnak 
megállapodni, a fizetés, a szállítás és a 
teljesítés feltételei.

Or.de

Indokolás

Nem feladata a vállalkozásoknak, hogy tájékoztatást nyújtsanak az általános jogi 
szabályozásról. A vállalkozót ezért csak abban az esetben kell információk közlésére kell 
kötelezni, amennyiben üzletkötései során a jogi szabályozástól eltérő feltétekben kíván 
megállapodni. A kkv-kat hátrányosan érintené a panaszok kezelésére vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség, mivel gyakran nem rendelkeznek formalizált panaszkezelési rendszerrel.
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Módosítás 601
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja, amennyiben azok eltérnek a 
szakmai gondosság által támasztott 
követelményektől;

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja;

Or.fr

Módosítás 602
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok 
kezelésének módja, amennyiben azok 
eltérnek a szakmai gondosság által 
támasztott követelményektől;

(d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei;

Or.de

Indokolás

A panaszkezelési eljárással kapcsolatos közlés a gyakorlatban azt eredményezné, hogy csupán 
semmitmondó általános feltételeket közölnének, amelyek semmilyen valódi hozzáadott értéket 
nem képviselnének a fogyasztó számára.

Módosítás 603
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a panaszok kezelésének módja, 
valamint a kereskedő telephelyének postai 
címe (és adott esetben azon kereskedő 
telephelyének postai címe, akinek nevében 
eljár), ahová a fogyasztó panaszait 
küldheti;

Or.en

Módosítás 604
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) adott esetben a peres eljáráson kívüli 
vitarendezés igénybevételének lehetősége;

Or.en

Módosítás 605
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) az a határidő, ameddig a kereskedő 
vállalja, hogy leszállítja az árut, vagy 
teljesíti a szolgáltatást;

Or.fr

Módosítás 606
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a panaszkezelési eljárás, valamint a 
kereskedő telephelyének postai címe, 
illetve azon kereskedő telephelyének 
postai címe, akinek nevében eljár, ahová a 
fogyasztó panaszait küldheti;

Or.en

Módosítás 607
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) a megfelelő jogorvoslati 
mechanizmusok − köztük a kollektív 
jogorvoslat és az alternatív vitarendezési 
rendszerek − igénybevételének lehetősége.

Or.en

Módosítás 608
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) az elállási jog megléte, vagy annak 
hiánya, valamint az e jog gyakorlására 
vonatkozó feltételek és eljárások, beleértve 
− az 1. melléklettel összhangban − az áru 
visszaküldésével kapcsolatos esetleges 
költségeket is;

Or.en
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Módosítás 609
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) adott esetben, az elállási jog megléte; (e) az elállási jog megléte vagy hiánya, és
adott esetben, e jog gyakorlásának 
feltételei és szabályai, az I. melléklettel 
összhangban, ideértve az elállási jog 
gyakorlásának határidejét, valamint 
annak a kereskedőnek a nevét és címét, 
aki felé jelezni kell az elállást;

Or.fr

Indokolás

Fontos, hogy a vevő információkkal rendelkezzen az elállási jogról, e jog gyakorlásának 
szabályairól, továbbá e jog hiányáról egyes áruk illetve szolgáltatások esetében.

Módosítás 610
Liem Hoang Ngoc

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) adott esetben, az elállási jog megléte; (e) az elállási jog megléte vagy hiánya,
valamint adott esetben e jog 
gyakorlásának feltételei;

Or.fr

Módosítás 611
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) adott esetben, az elállási jog megléte, 
vagy annak hiánya, valamint az egyén 
jogainak gyakorlására vonatkozó 
feltételek és eljárások, beleértve az áru 
visszaküldésével kapcsolatos esetleges 
költségeket is;

Or.en

Módosítás 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) adott esetben, az elállási jog megléte; (e) amennyiben van elállási jog, a 
feltételek, az elállási időszak és az e jog 
gyakorlására vonatkozó eljárás; a 
kereskedő e célból használhatja az I. 
melléklet A. és B. része szerinti elállási 
mintatájékoztatót és az elállási 
mintanyilatkozatot, illetve valamely más, 
egyértelmű magyarázatot; amennyiben a 
kereskedő az I. melléklet A. része szerinti 
elállási mintatájékoztató alkalmazásával 
tájékoztatja a fogyasztót, teljesíti a 
tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 
követelményeket;

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 75. módosítás helyébe lép.

Módosítás 613
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) az elállási jog megléte, vagy annak 
hiánya, valamint az e jog gyakorlására 
vonatkozó feltételek és eljárások, beleértve 
− az 1. melléklettel összhangban − az áru 
visszaküldésével kapcsolatos esetleges 
költségeket is;

Or.en

Módosítás 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) adott esetben, az elállási jog megléte, az 
e jog gyakorlására vonatkozó feltételek, 
időszak és eljárás, az arra vonatkozó 
tájékoztatással együtt, hogy a fogyasztó 
köteles lesz a kereskedő számára ésszerű 
költségeket fizetni a 17. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően, ha úgy 
dönt, hogy azután él elállási jogával, hogy 
a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjával, 
vagy a 11. cikk (4) bekezdésének 
a) pontjával összhangban kérést tett.

Or.en

Módosítás 615
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) adott esetben, az elállási jog megléte; (e) amennyiben van elállási jog, a 
feltételek, az elállási időszak és az e jog 
gyakorlására vonatkozó eljárás; a 
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kereskedő e célból használhatja az I. 
melléklet A. és B. része szerinti elállási 
mintatájékoztatót és az elállási 
mintanyilatkozatot, illetve valamely más, 
egyértelmű magyarázatot; amennyiben a 
kereskedő az I. melléklet A. része szerinti 
elállási mintatájékoztató alkalmazásával 
tájékoztatja a fogyasztót, teljesíti a 
tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 
követelményeket.

Or.de

Indokolás

A mintatájékoztató alkalmazása elsősorban a kkv-k számára jelent nagy könnyebbséget, és 
megakadályozza az elállási jogra vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos követelmények körüli 
vitákat. A jogbiztonság miatt fontos, hogy a kereskedők bízhassanak abban, hogy a minta 
alkalmazásával szabályszerű tájékoztatást nyújtottak.

Módosítás 616
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) az elállási jog megléte, vagy annak 
hiánya, valamint az e jog gyakorlására 
vonatkozó feltételek és eljárások, beleértve 
− az 1. melléklettel összhangban − az áru 
visszaküldésével kapcsolatos esetleges 
költségeket is;

Or.en

Indokolás

Nem hiszem, hogy elégséges az, ha a fogyasztókkal csak azt közlik, hogy joguk van elállni. A 
fogyasztóknak ehelyett azt is meg kell mondani, hogy mindez mit jelent a gyakorlatban, és 
különösen azt, hogy e jogot miként lehet ténylegesen gyakorolni. Sok fogyasztó a kereskedőtől 
kapja az első tanácsokat, úgyhogy fontos az, hogy a kereskedők teljes körű információkat 
legyenek kötelesek biztosítani az értékesítés helyén. E további részlet előírásának hiányában 
fennáll annak jelentős kockázata, hogy a fogyasztók nem fogják tudni, hogy miként és/vagy 
mikor kell elállási jogukat gyakorolniuk. Következésképpen gyengülhetne ez a létfontosságú 
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jog.

Módosítás 617
Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) az elállási jog megléte, illetve annak 
hiánya;

Or.en

Módosítás 618
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) annak egyértelművé tétele, hogy adott 
esetben ki viseli az elállást követően az 
áru visszaküldésének költségeit;

Or.en

Módosítás 619
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) tájékoztatás az előleg visszatérítésére 
vonatkozó pénzügyi garanciákról elállás 
vagy a szerződés felbontása esetén;

Or.en
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Módosítás 620
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) Az elállási jog hiánya esetén – mivel 
a 19. cikkel összhangban kifejezetten 
kérték a szolgáltatásnak az elállási 
határidőn belül történő teljesítését –
tájékoztatás arról, hogy e kérés 
következtében a vevő nem érvényesítheti 
az elállási jogot;

Or.fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy világos legyen a vevő döntése, tisztában kell lennie azzal – még 
döntése előtt –, hogy milyen következményekkel jár a szolgáltatás elállási idő alatt történő 
teljesítésére irányuló esetleges kifejezett kérés, vagyis, hogy később nem gyakorolhatja az 
elállási jogát.

Módosítás 621
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) az a szállítási határidő, ameddig a 
kereskedő vállalja, hogy leszállítja az árut, 
vagy teljesíti a szolgáltatást;

Or.fr

Indokolás

A szállítási határidő megjelölése fontos információ a vevő megfelelő tájékoztatása 
szempontjából.
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Módosítás 622
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) tájékoztatás az előleg visszatérítésére 
vonatkozó pénzügyi garanciákról elállás 
vagy a szerződés megszüntetése esetén.

Or.en

Módosítás 623
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) adott esetben annak meghatározása, 
hogy ki viseli a visszaküldés költségeit az 
elállás után;

Or.en

Módosítás 624
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) Az elállási jog hiányában a 19. cikkel 
összhangban arra vonatkozó tájékoztatás, 
hogy a vevőt nem illeti meg az elállási jog;

Or.fr

Indokolás

Fontos, hogy a vevő információkkal rendelkezzen az elállási jogról, e jog gyakorlásának 
szabályairól, továbbá e jog hiányáról egyes áruk illetve szolgáltatások esetében.
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Módosítás 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) az a szállítási határidő, ameddig a 
kereskedő vállalja, hogy leszállítja az árut, 
vagy teljesíti a szolgáltatást;

Or.fr

Indokolás

A szállítási határidő megjelölése fontos információ, a fogyasztók fokozottabb védelme 
szempontjából. Segítségével az ügylet a kínált áru vagy szolgáltatás jellegéhez igazítható.

Módosítás 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) a vevő nem élhet az elállási joggal, ha 
kifejezetten kéri a szolgáltatásnak az 
elállási idő alatt történő teljesítését;

Or.fr

Indokolás

Fontos információ a vevő számára annak meghatározása is, hogy nem gyakorolhatja elállási 
jogát, ha kifejezetten kéri a szolgáltatásnak az elállási idő alatt történő teljesítését.

Módosítás 627
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) adott esetben annak meghatározása, 
hogy ki viseli a visszaküldés költségeit az 
elállás után;

Or.en

Módosítás 628
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) tájékoztatás az előleg visszatérítésére 
vonatkozó pénzügyi garanciákról elállás 
vagy a szerződés felbontása esetén;

Or.en

Módosítás 629
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ec) adott esetben a magatartási kódexek 
megléte, illetve azok beszerezhetőségének 
módja;

Or.en

Módosítás 630
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az értékesítés utáni szolgáltatások és 
adott esetben a jótállás megléte és 
feltételei;

törölve

Or.de

Módosítás 631
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az értékesítés utáni szolgáltatások és 
adott esetben a jótállás megléte és 
feltételei;

(f) az árukra vonatkozó törvényes 
megfelelési garancia meglétére irányuló 
emlékeztetésen túl, az értékesítés utáni 
szolgáltatások és adott esetben a jótállás 
megléte és feltételei;

Or.fr

Módosítás 632
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az értékesítés utáni szolgáltatások és 
adott esetben a jótállás megléte és 
feltételei;

(f) az árukra vonatkozó törvényes 
megfelelési garancia meglétére irányuló 
emlékeztetésen túl, az értékesítés utáni 
szolgáltatások és adott esetben a jótállás 
megléte és feltételei;

Or.fr

Indokolás

Fontos emlékeztetni az áruk esetében a törvényes megfelelőségi garancia meglétére.
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Módosítás 633
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) adott esetben a magatartási kódexek 
megléte, illetve azok beszerezhetőségének 
módja;

Or.en

Módosítás 634
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) adott esetben az ügyfélszolgálat 
megléte és igénybevételének feltételei a 
vásárlást követően, valamint a 
kereskedelmi garanciák;

Or.en

Módosítás 635
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) adott esetben a magatartási kódexek 
megléte, illetve azok igénybevételének 
módja;

Or.en



AM\836026HU.doc 231/245 PE450.954v01-00

HU

Módosítás 636
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, vagy automatikusan megújítható, a 
szerződés felbontásának feltételei;

Or.en

Módosítás 637
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, vagy automatikusan megújítható, a 
szerződés felbontásának feltételei;

Or.en

Módosítás 638
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

(g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei, 
amennyiben a jogi szabályozástól eltérő 
feltételekben kívánnak megállapodni.

Or.de
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Indokolás

Nem feladata a vállalkozásoknak, hogy tájékoztatást nyújtsanak az általános jogi 
szabályozásról – különösképpen a Róma I. rendelet szerinti határokon átnyúló szerződések 
esetében, amikor a fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti jog lenne alkalmazandó. A 
vállalkozót ezért csak abban az esetben kell információk közlésére kell kötelezni e tekintetben, 
ha üzletkötései során a jogi szabályozástól eltérő feltétekben kíván megállapodni.

Módosítás 639
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, vagy automatikusan megújítható, a 
szerződés felbontásának feltételei;

Or.en

Módosítás 640
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

(g) adott esetben a szerződés időtartalma,
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, vagy automatikusan 
meghosszabbodik, a szerződés 
felbontásának feltételei;

Or.fr

Módosítás 641
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei;

g) adott esetben a szerződés időtartalma, 
illetve ha a szerződés határozatlan időre 
szól, a szerződés felbontásának feltételei és 
módja;

Or.en

Módosítás 642
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben a fogyasztó 
kötelezettségeinek szerződés szerinti 
legrövidebb időtartama;

törölve

Or.de

Módosítás 643
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a kereskedő kérésére a fogyasztó által 
fizetendő vagy biztosítandó letét vagy 
egyéb pénzügyi garancia megléte és 
feltételei.

törölve

Or.de

Módosítás 644
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) az a tény, hogy a szerződést 
kereskedővel kötik, és hogy 
következésképpen a fogyasztóra 
vonatkozik az ezen irányelv keretében
biztosított védelem;

Or.en

Módosítás 645
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) az, hogy a másik fél fogyasztó-e 
valamely közvetítő révén megkötött 
szerződés esetén;

Or.en

Módosítás 646
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ic) az az időszak, amelyben az ajánlat 
még érvényes;

Or.en

Módosítás 647
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(id) adott esetben a digitális termékekre 
vonatkozó műszaki védelmi intézkedések 
alkalmazása;

Or.en

Indokolás

A fogyasztóknak elégséges és egyértelmű információt kell kapniuk a megvásárolt digitális 
áruk alkalmazásával kapcsolatos korlátozásokról.

Módosítás 648
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ie) a digitális termékek hardverrel és 
szoftverrel meglévő interoperabilitása a 
kereskedő ismereteinek vagy annak 
megfelelően, aminek ismerete a 
kereskedőtől ésszerűen elvárható, 
beleértve az interoperabilitás hiányát is.

Or.en

Indokolás

Az interoperabilitás fontos eszköze annak, hogy a fogyasztói jólét megvalósuljon a digitális 
környezetben. A fogyasztó érdeke a digitális áruk megvásárlásakor attól függ, hogy az egyik 
szoftverről vagy hardverről a másikra tud-e adatot átvinni, valamint hogy a digitális terméket 
használhatja-e a saját választása szerinti eszközön.

Módosítás 649
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) adott esetben a digitális termékekre 
vonatkozó műszaki védelmi intézkedések 
alkalmazása, a kereskedő ismereteinek 
vagy annak megfelelően, aminek ismerete 
a kereskedőtől ésszerűen elvárható 
(ideértve az interoperabilitás hiányát is);

Or.fr

Módosítás 650
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) a digitális termékek hardverrel és 
szoftverrel meglévő interoperabilitása, 
amennyiben erről a kereskedőnek 
tudomása van, illetve bármiféle 
inkompatibilitás.

Or.en

Módosítás 651
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) az, hogy a szerződést kereskedő köti, 
valamint hogy a fogyasztó ennek 
megfelelően részesül az ezen irányelv 
szerinti védelemben;

Or.en
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Módosítás 652
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ic) adott esetben a digitális termékekre 
vonatkozó műszaki védelmi intézkedések 
alkalmazása;

Or.en

Módosítás 653
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(id) az az időszak, amely alatt az ajánlat 
még érvényes;

Or.en

Módosítás 654
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ie) annak meghatározása, hogy a másik 
fél fogyasztó-e valamely közvetítő révén 
megkötött szerződés esetén;

Or.en
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Módosítás 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) adott esetben peren kívüli panasztételi 
és jogorvoslati eljáráshoz való hozzáférés 
lehetősége, amelyek kötelezőek a 
vállalkozóra nézve, valamint ennek a 
hozzáférésnek a feltételei.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 77. módosítás helyébe lép.

Módosítás 656
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) adott esetben a digitális termékekre 
vonatkozó műszaki védelmi intézkedések 
alkalmazása;

Or.en

Módosítás 657
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) a digitális termékek hardverrel és 
szoftverrel meglévő interoperabilitása a 
kereskedő ismereteinek vagy annak 
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megfelelően, aminek ismerete a 
kereskedőtől ésszerűen elvárható, 
beleértve az interoperabilitás hiányát is.

Or.en

Módosítás 658
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) adott esetben a digitális termékekre 
vonatkozó műszaki védelmi intézkedések 
alkalmazása;

Or.en

Indokolás

Ez a pont kifejezetten a digitális termékekre vonatkozik. A fogyasztóknak elégséges és 
egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk a megvásárolt digitális termékek használatával 
kapcsolatos esetleges olyan korlátozásokra vonatkozóan, amelyeket esetlegesen a szerződés 
írhat elő és/vagy valamely technológiai rendszer alkalmazhat, és amelyek − a fogyasztó 
várakozásaival ellentétesen − érinthetik az áru felhasználhatóságát.

Módosítás 659
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) a digitális termékek hardverrel és 
szoftverrel meglévő kompatibilitása a 
kereskedő ismereteinek vagy annak 
megfelelően, aminek ismerete a 
kereskedőtől ésszerűen elvárható, 
beleértve a kompatibilitás hiányát is;

Or.en
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Indokolás

Ez a pont kifejezetten a digitális termékekre vonatkozik. A tájékoztatási követelményekre 
vonatkozó rendelkezések jelenleg nem felelnek meg a digitális áruk sajátosságainak. A 
fogyasztó érdeke a digitális áruk megvásárlásakor attól függ, hogy információval 
rendelkezzen arra vonatkozóan, hogy a digitális terméket használhatja-e a saját választása 
szerinti eszközön vagy berendezésen, valamint hogy információval rendelkezzen arról, hogy 
az egyik szoftverről vagy hardverről a másikra tud-e adatot átvinni.

Módosítás 660
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kereskedő biztosítja, hogy a postai 
címére és telefonszámára, valamint az 
adót is tartalmazó árra és az elállási jog 
meglétére vonatkozó tájékoztatást oly 
módon nyújtja, hogy azt a fogyasztó 
könnyedén megtalálhassa.

Or.en

Módosítás 661
Morten Løkkegaard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. adott esetben a digitális termékekre 
vonatkozó műszaki védelmi intézkedések 
alkalmazása;

Or.en

Módosítás 662
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a digitális termékek hardverrel és 
szoftverrel meglévő interoperabilitása a 
kereskedő ismereteinek vagy annak 
megfelelően, aminek ismerete a 
kereskedőtől ésszerűen elvárható, 
beleértve az interoperabilitás hiányát is.

Or.en

Módosítás 663
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Nyilvános árverés esetén az (1) 
bekezdés b) pontjában szereplő 
információ helyébe az árverező postai 
címe és személyazonossága léphet.

törölve

Or.fr

Indokolás

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a nyilvános árverések útján megkötött szerződésekre.
Koherencia a 3. cikk (1a) bekezdésére vonatkozóan benyújtott módosítással.

Módosítás 664
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok tartózkodnak attól, 
hogy bármilyen alaki követelményt 
írjanak elő az I. melléklet A és Aa. 
részében foglaltaktól eltérő elállásra 
vonatkozó szabványosított információkra;



PE450.954v01-00 242/245 AM\836026HU.doc

HU

Or.fr

Módosítás 665
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni 
azon adásvételi és szolgáltatási 
szerződések esetén, amelyek a mindennapi 
életvitelt érintik, és amelyek keretében a 
kereskedőnek a szolgáltatást a szerződés 
megkötésének pillanatában kell nyújtania.

Or.en

Módosítás 666
Andreas Schwab, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok az I. melléklet A. része 
szerinti elállási mintatájékoztatóhoz nem 
állapítanak meg további tartalmi 
követelményeket.

Or.de

Indokolás

Ez a módosítás az előző 79. módosítás helyébe lép.

Módosítás 667
Kurt Lechner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdésben említett információ 
az adásvételi szerződés vagy a szolgáltatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

törölve

Or.de

Módosítás 668
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdésben említett információ 
az adásvételi szerződés vagy a szolgáltatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. Az (1) bekezdésben említett információ 
az adásvételi szerződés vagy a szolgáltatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi, 
és az olyan szabványos 
formanyomtatványon jelenik meg, amely 
valamennyi tagállamban hozzáférhető.

Or.en

Módosítás 669
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A kereskedőre hárul a bizonyítási 
teher a tekintetben, hogy biztosította-e az e 
cikkben megkövetelt tájékoztatást.

Or.en

Indokolás

Alkalmazni kell a bizonyítási teher megfordítását.
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Módosítás 670
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az e cikk értelmében nyújtott 
tájékoztatást világosan, közérthető 
nyelven kell megfogalmazni, és annak 
olvashatónak kell lennie.

Or.en

Indokolás

Ebben a cikkben szerepelnie kell egy átláthatósági követelménynek.

Módosítás 671
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. Amennyiben a kereskedő a 
kereskedelmi gyakorlatot vagy a mögöttes 
terméket illetően különösen kiszolgáltatott 
fogyasztók egyértelműen meghatározható 
csoportjával köt adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződést, úgy az e cikk 
alapján nyújtandó tájékoztatást olyan 
nyelvezetben kell biztosítani, amely 
világos és az adott csoport átlagos tagja 
számára érthető.

Or.enIndokolás

A kiszolgáltatott fogyasztóknak a tájékoztatási követelményekkel kapcsolatban meglévő 
különös szükségleteit figyelembe kell venni.
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Módosítás 672
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. Ez a cikk nem érinti a különös 
közösségi jogszabályok alapján a 
kereskedőkre háruló tájékoztatási 
követelményeket.

Or.en

Módosítás 673
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. A tagállamok nem tarthatnak fenn, 
vagy vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
irányelv 5. cikkében megállapított 
szabályoktól eltérő szabályokat, akkor 
sem, ha azok magasabb vagy alacsonyabb 
szintű fogyasztóvédelmet 
eredményeznének.

Or.de


