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Módosítás 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a jogsértést elszenvedő azon
fogyasztók, akik bírósági úton kívánnak 
jogorvoslatot szerezni, a magas 
perköltségek, az összetett és hosszadalmas 
eljárások, valamint az elérhető 
jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos
információk hiánya miatt jelentős 
akadályokba ütköznek az eredményesség 
és a megfizethetőség terén,

A. mivel a jogsértést elszenvedő 
fogyasztók számára számos peren kívüli 
vitarendezési lehetőség áll rendelkezésre a 
jogorvoslathoz, és a peres út az eljárások
eredményessége és megfizethetősége, az 
összetett és hosszadalmas eljárások és az 
információk hiánya miatt jelentős 
akadályokba ütközik,

Or. de

Módosítás 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a jogsértést elszenvedő azon 
fogyasztók, akik bírósági úton kívánnak 
jogorvoslatot szerezni, a magas 
perköltségek, az összetett és hosszadalmas 
eljárások, valamint az elérhető jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatos információk 
hiánya miatt jelentős akadályokba 
ütköznek az eredményesség és a 
megfizethetőség terén,

A. mivel a jogsértést elszenvedő azon 
fogyasztók, akik bírósági úton egyénileg 
kívánnak jogorvoslatot szerezni, az 
esetenként magas perköltségek, a 
lehetséges pszichológiai költségek, az 
összetett és hosszadalmas eljárások, 
valamint az elérhető jogorvoslati 
lehetőségekkel kapcsolatos információk 
hiánya miatt gyakran jelentős akadályokba 
ütköznek a hozzáférhetőség, az 
eredményesség és a megfizethetőség terén,

Or. en
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Módosítás 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az egyéni keresetek gyakran nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek a 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy a kártérítések megszerzésében, mivel 
a fogyasztók nem szívesen indítanak 
magánkeresetet, különösen, ha az egyéni 
kár mértéke elenyésző a költségekhez 
képest,

B. mivel az egyéni keresetek néhány 
esetben nem bizonyulnak hatékony 
eszköznek a jogellenes gyakorlatok 
megszüntetésében vagy a kártérítések 
megszerzésében, mivel egyes fogyasztók
nem szívesen indítanak magánkeresetet, 
különösen, ha az egyéni kár mértéke 
elenyésző a lehetséges költségekhez 
képest,

Or. de

Módosítás 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az egyéni keresetek gyakran nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek a 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy a kártérítések megszerzésében, mivel 
a fogyasztók nem szívesen indítanak 
magánkeresetet, különösen, ha az egyéni 
kár mértéke elenyésző a költségekhez 
képest,

B. mivel az egyéni keresetek nem 
feltétlenül bizonyulnak hatékony 
eszköznek a jogellenes gyakorlatok 
megszüntetésében vagy a kártérítések 
megszerzésében, mivel a fogyasztók nem 
szívesen indítanak magánkeresetet, 
különösen, ha az egyéni kár mértéke 
elenyésző a költségekhez képest,

Or. en

Módosítás 5
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az egyéni keresetek gyakran nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek a 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy a kártérítések megszerzésében, mivel 
a fogyasztók nem szívesen indítanak 
magánkeresetet, különösen, ha az egyéni 
kár mértéke elenyésző a költségekhez 
képest,

B. mivel az egyéni keresetek időnként nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek a 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy a kártérítések megszerzésében, mivel 
a fogyasztók nem szívesen indítanak 
magánkeresetet, különösen, ha az egyéni 
kár mértéke elenyésző a költségekhez 
képest,

Or. de

Módosítás 6
Marielle Gallo

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az egyéni keresetek gyakran nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek a 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy a kártérítések megszerzésében, mivel 
a fogyasztók nem szívesen indítanak 
magánkeresetet, különösen, ha az egyéni 
kár mértéke elenyésző a költségekhez 
képest,

B. mivel az egyéni keresetek nem 
feltétlenül bizonyulnak hatékony 
eszköznek a jogellenes gyakorlatok 
megszüntetésében vagy a kártérítések 
megszerzésében, mivel a fogyasztók nem 
szívesen indítanak magánkeresetet, 
különösen, ha az egyéni kár mértéke 
elenyésző a költségekhez képest; 
emlékeztet azonban arra, hogy a kis 
értékű követelések európai eljárását 
létrehozó 861/2007/EK rendelet 
megalkotásának célja az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
javítása, a kis értékű követelésekre 
vonatkozó, határokon átnyúló perek 
egyszerűsítése és a költségcsökkentés volt,

Or. en

Módosítás 7
Robert Rochefort
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az egyéni keresetek gyakran nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek a 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy a kártérítések megszerzésében, mivel 
a fogyasztók nem szívesen indítanak 
magánkeresetet, különösen, ha az egyéni 
kár mértéke elenyésző a költségekhez 
képest,

B. mivel az egyéni keresetek nem 
bizonyulnak hatékony eszköznek az adott 
jogellenes gyakorlatok megszüntetésében 
vagy az e gyakorlatokkal okozott károk 
megtérítésében, amikor ugyanaz a 
jogsértés a polgárok és vállalkozások 
nagyobb csoportját érinti, különösen, ha az 
egyéni kár mértéke elenyésző a 
költségekhez képest,

Or. fr

Módosítás 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az EU-15 országokban az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről 
végzett, 2004. októberi Eurobarométer 
különfelmérés szerint 1 000 EUR alatti 
perértékű jogvita esetén öt fogyasztóból
egy, illetve 200 EUR alatti perérték esetén 
pedig két fogyasztóból egy nem fordul 
bírósághoz,

Or. en

Módosítás 9
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai fogyasztók 79%-a 
állítja, hogy szívesebben védené meg
jogait a bíróság előtt, ha azt kollektív 
kereset formájában megtehetné,

C. mivel a különböző tagállamokban a 
fogyasztók eltérő mértékben hajlandóak 
arra, hogy megvédjék jogaikat a bíróság 
előtt, ha azt kollektív kereset formájában 
megtehetnék,

Or. de

Módosítás 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai fogyasztók 79%-a 
állítja, hogy szívesebben védené meg jogait 
a bíróság előtt, ha azt kollektív kereset 
formájában megtehetné,

C. mivel „A fogyasztók hozzáállása a 
határokon átnyúló kereskedelemhez és a 
fogyasztóvédelemhez” című, 2011. 
márciusi Eurobarométer gyorsfelmérés 
szerint az európai fogyasztók 79%-a állítja, 
hogy szívesebben védené meg jogait a 
bíróság előtt, ha azt kollektív kereset 
formájában megtehetné,

Or. en

Módosítás 11
Ashley Fox

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai fogyasztók 79%-a 
állítja, hogy szívesebben védené meg 
jogait a bíróság előtt, ha azt kollektív 
kereset formájában megtehetné,

C. mivel a fogyasztói jogviták többségét 
bíróságon kívüli eljárások keretében –
különösen különböző alternatív 
vitarendezési mechanizmusokon keresztül 
– rendezik, 
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Or. en

Módosítás 12
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai fogyasztók 79%-a 
állítja, hogy szívesebben védené meg jogait 
a bíróság előtt, ha azt kollektív kereset 
formájában megtehetné,

C. mivel az európai fogyasztók 79%-a 
állítja, hogy szívesebben védené meg jogait 
a bíróság előtt, ha azt kollektív kereset 
formájában megtehetné, mivel a védekezés 
összevonásának lehetősége a költségek és 
a hatékonyság tekintetében jelentős 
előnnyel járna,

Or. lt

Módosítás 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az a jogsértések megszüntetésével 
és a bírság kiszabásával zajló állami 
jogérvényesítés önmagában nem ad módot 
a fogyasztóknak az elszenvedett kár 
jóvátételére,

D. mivel az a jogsértések megszüntetésével 
és a bírság kiszabásával zajló állami 
jogérvényesítés a legjobb útja a jogsértés 
megbüntetésének, mivel a kapott 
kártérítés az egész pertársaság javát 
szolgálja,

Or. de

Módosítás 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az uniós szinten kialakított 
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és 
végrehajtási eszközök általános 
teljesítménye nem tekinthető kielégítőnek,

E. mivel az uniós szinten kialakított 
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és 
végrehajtási eszközök általános 
teljesítménye kielégítőnek tekinthető, és 
ezért nincs szükség további lépésekre,

Or. de

Módosítás 15
Wim van de Camp

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az uniós szinten kialakított
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és 
végrehajtási eszközök általános
teljesítménye nem tekinthető kielégítőnek,

E. mivel egyes tagállamokban a fogyasztói 
jogorvoslati lehetőségek és végrehajtási 
eszközök teljesítménye, valamint a 
kollektív jogorvoslat nemzeti 
rendszereinek összehangolása nem 
minden esetben kielégítő,

Or. en

Módosítás 16
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az uniós szinten kialakított
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és 
végrehajtási eszközök általános
teljesítménye nem tekinthető kielégítőnek, 

E. mivel egyes tagállamokban a fogyasztói 
jogorvoslati lehetőségek és végrehajtási 
eszközök teljesítménye nem minden 
esetben kielégítő,

Or. en
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Módosítás 17
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel az uniós szinten kialakított 
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és 
végrehajtási eszközök általános 
teljesítménye nem tekinthető kielégítőnek,

E. mivel az uniós szinten kialakított 
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és 
végrehajtási eszközök nem elég ismertek, 
és azokat még mindig nem kellő 
gyakorisággal használják,

Or. de

Módosítás 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ea. mivel eddig tizenhat tagállam vezetett 
be jogrendszerébe kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokat, amelyek alkalmazási 
kör, eljárási jellemzők (jogállás, a 
sértettek kategóriái, eljárástípus 
(részvételi/kívülmaradásos), a 
finanszírozás és az alternatív vitarendezési 
mechanizmusok szerepe a bírósági 
jogorvoslattal párhuzamosan) és 
hatékonyság tekintetében igen eltérőek, 
ami uniós szinten valóban igen eltérő jogi 
megoldásokat hoz létre,

Or. en

Módosítás 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
F preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

F. mivel egyszerűsíthető az eljárás és 
csökkenthetők az érintett felek költségei a 
keresetek egyetlen kollektív jogorvoslati 
eljárásba történő összevonásával, illetve 
annak lehetővé tételével, hogy a keresetet 
egy, a köz érdekében eljáró, a képviseletre 
felhatalmazott személy vagy szervezet 
nyújtsa be,

F. mivel esetlegesen egyszerűsíthető az 
eljárás és csökkenthetők a követelések 
benyújtóinak költségei a keresetek 
egyetlen kollektív jogorvoslati eljárásba 
történő összevonásával, illetve annak 
lehetővé tételével, hogy a keresetet egy, a 
köz érdekében eljáró, a képviseletre 
felhatalmazott személy vagy szervezet 
nyújtsa be, azonban ezzel egyidejűleg 
exponenciálisan emelkednének az érintett 
alperesek költségei,

Or. de

Módosítás 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

G. mivel az európai piacok integrációja és 
a határokon átnyúló tevékenységek ebből 
adódó fokozódása rámutat, hogy szükség 
van egy egységes uniós megközelítésre 
azoknak a tömeges károkat okozó 
eseteknek a kezelésére, ahol a fogyasztók 
eszköztelenek, mivel a több tagállamban is 
bevezetett, a kártérítési követelések 
kollektív érvényesítését szolgáló eljárások 
nem nyújtanak határokon átnyúló 
megoldásokat,

G. mivel az európai piacok integrációja és 
a határokon átnyúló tevékenységek ebből 
adódó fokozódása ellenére viszonylag 
kevés, tömeges károkat okozó eset miatt 
indítanak keresetet, úgy hogy ezeknek az 
eseteknek a tisztázásához nincs szükség 
uniós megközelítésre,

Or. de

Módosítás 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

G. mivel az európai piacok integrációja és 
a határokon átnyúló tevékenységek ebből 
adódó fokozódása rámutat, hogy szükség 
van egy egységes uniós megközelítésre 
azoknak a tömeges károkat okozó
eseteknek a kezelésére, ahol a fogyasztók 
eszköztelenek, mivel a több tagállamban is 
bevezetett, a kártérítési követelések 
kollektív érvényesítését szolgáló eljárások 
nem nyújtanak határokon átnyúló 
megoldásokat,

G. mivel az európai piacok integrációja és 
a határokon átnyúló tevékenységek ebből 
adódó fokozódása rámutat, hogy szükség 
van egy egységes uniós megközelítésre 
azoknak az eseteknek a kezelésére, ahol a 
fogyasztók eszköztelenek, mivel a több 
tagállamban is bevezetett, a kártérítési 
követelések kollektív érvényesítését 
szolgáló eljárások nem nyújtanak 
határokon átnyúló megoldásokat,

Or. en

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
G a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ga. mivel a kollektív jogérvényesítési 
rendszerek nem felelnek meg a legtöbb 
tagállam jogi hagyományának,

Or. de

Módosítás 23
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
G b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Gb. mivel az egyéni jogvédelmet a 
kollektív keresetek rendszere ésszerűen 
kiegészítheti, de ki nem zárhatja,

Or. de
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Módosítás 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
G c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Gc. mivel néhány országban a 
tapasztalatok egyértelműen azt mutatták, 
hogy a vállalatoknak jelentős költségeket 
okoz az azzal való puszta fenyegetés, hogy 
kollektív jogérvényesítési eljárást 
indítanak, akkor is, ha a jogsértés
elkövetésére nincs bizonyíték,

Or. de

Módosítás 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
1 alcím

Véleménytervezet Módosítás

Az uniós keret szükségessége törölve

Or. de

Módosítás 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban jelenleg 
hatályos jogorvoslati és végrehajtási keret 
gyengepontjai következtében a kárt 
elszenvedett fogyasztók és kkv-k jelentős 
hányada nem él jogorvoslattal, és a 

1. hangsúlyozza, hogy a kárt elszenvedett 
fogyasztók és kkv-k jelentős hányada nem 
él jogorvoslattal, és a jogellenes 
gyakorlatok összességében veszteséget 



PE469.826v01-00 14/62 AM\873429HU.doc

HU

folyamatos jogellenes gyakorlatok 
összességében jelentős veszteséget 
okoznak a társadalomnak;

okoznak a társadalomnak;

Or. de

Módosítás 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban jelenleg 
hatályos jogorvoslati és végrehajtási keret 
gyengepontjai következtében a kárt 
elszenvedett fogyasztók és kkv-k jelentős 
hányada nem él jogorvoslattal, és a 
folyamatos jogellenes gyakorlatok 
összességében jelentős veszteséget 
okoznak a társadalomnak;

1. hangsúlyozza, hogy a jogsértések 
megszüntetésére és az illetékes nemzeti 
hatóságok együttműködésére szolgáló 
jelenlegi uniós jogi keretnek számos 
hiányossága van; felhívja a Bizottságot, 
hogy a fogyasztói jogoknak az Unióban 
történő megfelelő állami érvényesítése 
biztosításának érdekében tovább erősítse 
és fokozza a fogyasztói érdekek védelme 
érdekében a jogsértés megszüntetésére 
irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK 
irányelv, és a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős 
nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK 
rendelet hatékonyságát; mindazonáltal 
hangsúlyozza, hogy sem a 98/27/EK 
irányelv, sem a 2006/2004/EK rendelet 
nem teszi lehetővé a fogyasztók számára, 
hogy az általuk elszenvedett kárért
kártérítést kapjanak;

Or. en

Módosítás 28
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban jelenleg 
hatályos jogorvoslati és végrehajtási keret 
gyengepontjai következtében a kárt 
elszenvedett fogyasztók és kkv-k jelentős 
hányada nem él jogorvoslattal, és a 
folyamatos jogellenes gyakorlatok 
összességében jelentős veszteséget 
okoznak a társadalomnak;

1. hangsúlyozza, hogy néhány
tagállamban a jelenleg hatályos 
jogorvoslati és végrehajtási keret 
gyengepontjai következtében a kárt 
elszenvedett fogyasztók és kkv-k nem 
élnek jogorvoslattal, és a folyamatos 
jogellenes gyakorlatok összességében 
jelentős veszteséget okozhatnak a 
társadalomnak;

Or. en

Módosítás 29
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban jelenleg 
hatályos jogorvoslati és végrehajtási keret 
gyengepontjai következtében a kárt 
elszenvedett fogyasztók és kkv-k jelentős 
hányada nem él jogorvoslattal, és a 
folyamatos jogellenes gyakorlatok 
összességében jelentős veszteséget 
okoznak a társadalomnak;

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban jelenleg 
hatályos jogorvoslati és végrehajtási 
kerettel kapcsolatos hiányos ismeretek 
alapján a kárt elszenvedett fogyasztók és 
kkv-k jelentős hányada nem érvényesíti 
követelését, és a folyamatos jogellenes 
gyakorlatok összességében jelentős 
veszteséget okoznak a társadalomnak;

Or. de

Módosítás 30
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul gondoskodjon a már 
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létező jogalkotási eszközök, mint például a 
kis értékű követelések európai eljárásának 
bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, 
a polgári és kereskedelmi ügyekben 
végzett közvetítés egyes szempontjairól 
szóló 2008/52/EK irányelv, valamint a 
nem vitatott követelésekre vonatkozó 
európai végrehajtható okirat 
létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendelet 
jobb megismertetéséről; javasolja, hogy 
ebből a célból vonják be egy átfogó 
tájékoztató kampányba a nemzeti 
hatóságokat, a bíróságokat, az ügyvédi és 
kereskedelmi kamarákat, a 
fogyasztóvédelmi központokat, a 
jogvédelmet biztosító szerveket és más 
illetékes szervezeteket; pénzügyi 
támogatást kér a megfelelő európai és 
nemzeti szintű kampányok számára;

Or. de

Módosítás 31
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a jelenlegi helyzet 
nemcsak a piaci tranzakciókban részt vevő 
gyengébb félnek számító fogyasztók 
számára hátrányos, hanem a 
tisztességtelen versenyből adódóan 
egyenlőtlen piaci feltételeket kényszerít a 
szabálykövető vállalkozásokra is;

2. kiemeli, hogy jelenleg nincs –
jogorvoslat esetére – a versenyjogi 
szabályok megsértésével okozott károk 
magánszemélyeknek történő megtérítését 
szabályozó hathatós jogi rendszer; 
megjegyzi, hogy a versenyhivatalok 
büntetik a versenyjog megsértését, de a 
sértettek kizárólag egyénileg, a nemzeti 
bíróságoktól a nemzeti eljárásjogi 
szabályok szerint kérhetik kártérítés 
megítélését, ennek nyomán a versenyjogi 
jogsértéssel közvetlenül érintett fogyasztók 
általában nem kapnak kártérítést, mivel a 
bírságot az államnak kell befizetni, ami 
azt jelenti, hogy az igazságnak nem 
szereznek érvényt;
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Or. lt

Módosítás 32
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy a jelenlegi helyzet 
nemcsak a piaci tranzakciókban részt vevő 
gyengébb félnek számító fogyasztók 
számára hátrányos, hanem a 
tisztességtelen versenyből adódóan 
egyenlőtlen piaci feltételeket kényszerít a 
szabálykövető vállalkozásokra is;

2. kiemeli, hogy jelenleg nincs –
jogorvoslat esetére – a versenyjogi
szabályok megsértésével okozott károk 
magánszemélyeknek történő megtérítését 
szabályozó hathatós jogi rendszer; 
megjegyzi, hogy a versenyhivatalok 
büntetik a versenyjog megsértését, de a 
sértettek kizárólag egyénileg, a nemzeti 
bíróságoktól a nemzeti eljárásjogi 
szabályok szerint kérhetik kártérítés 
megítélését, ennek nyomán a versenyjogi 
jogsértéssel közvetlenül érintett fogyasztók 
általában nem kapnak kártérítést, mivel a 
bírságot az államnak kell befizetni, ami 
azt jelenti, hogy az igazságnak nem 
szereznek érvényt;

Or. lt

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
kártérítés jelenlegi hiánya komoly 
joghézagot képez a jogi rendszerben, 
mivel lehetővé teszi, hogy a kereskedők 
megtartsák jogellenesen szerzett 
nyereségüket;

törölve
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Or. de

Módosítás 34
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a 
kártérítés jelenlegi hiánya komoly 
joghézagot képez a jogi rendszerben, 
mivel lehetővé teszi, hogy a kereskedők 
megtartsák jogellenesen szerzett 
nyereségüket;

törölve

Or. de

Módosítás 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a meglévő nemzeti 
rendszerek sokszínűségére tekintettel a 
kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
egységes uniós megközelítés hiánya 
alááshatja a polgárok és vállalkozások 
jogainak gyakorlását, és e jogok 
egyenlőtlen érvényesítéséhez vezet;

4. rámutat, hogy a meglévő nemzeti 
rendszerek sokszínűségére tekintettel a 
jogbiztonság és az uniós szintű koherencia
hiánya alááshatja mind a polgárok, mind a
vállalkozások jogainak gyakorlását, és e 
jogok egyenlőtlen érvényesítéséhez vezet;

Or. en

Módosítás 36
Ashley Fox

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a meglévő nemzeti 
rendszerek sokszínűségére tekintettel a 
kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
egységes uniós megközelítés hiánya 
alááshatja a polgárok és vállalkozások 
jogainak gyakorlását, és e jogok 
egyenlőtlen érvényesítéséhez vezet;

4. rámutat, hogy a meglévő nemzeti 
rendszerek sokszínűségét és a 
szubszidiaritás elvét nem szabad „egy 
kaptafára készült” olyan rendszer 
létrehozásával megsérteni, ami 
megnyirbálná az Európai Unióban 
meglévő igen összetett és sokszínű jogi 
hagyományokat;

Or. en

Módosítás 37
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső 
piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, mivel a fogyasztók és a 
vállalkozások lakóhelyük, illetve 
székhelyük függvényében eltérő 
bánásmódban részesülnek;

5. hangsúlyozza, hogy a bírósági 
eljárásrend szabályozása a tagállamok 
hatáskörébe tartozik;

Or. de

Módosítás 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső 
piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, mivel a fogyasztók és a 

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső 
piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, mivel a fogyasztók
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vállalkozások lakóhelyük, illetve 
székhelyük függvényében eltérő 
bánásmódban részesülnek;

lakóhelyük függvényében eltérő 
bánásmódban részesülnek;

Or. en

Módosítás 39
Ashley Fox

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső 
piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, mivel a fogyasztók és a 
vállalkozások lakóhelyük, illetve 
székhelyük függvényében eltérő 
bánásmódban részesülnek;

5. hangsúlyozza, hogy a jogrendszer és a 
polgári perrendtartás tagállami 
hatáskörbe tartozik és jelentősen eltérő, 
ennek következtében a közös eljárás nem 
elérhető cél; ehelyett a kollektív keresetek 
tekintetében az ítéletek kölcsönös 
elismerésének elvét kell támogatni;

Or. en

Módosítás 40
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső 
piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, mivel a fogyasztók és a 
vállalkozások lakóhelyük, illetve 
székhelyük függvényében eltérő 
bánásmódban részesülnek;

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső 
piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, mivel a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a kkv-k –
lakóhelyük, illetve székhelyük 
függvényében eltérő bánásmódban 
részesülnek;

Or. lt
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Módosítás 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a Civil Konzultáció 
keretében 2008-ban az Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság részére 
végzett vizsgálat („Az Európai Unióban 
létező kollektív jogorvoslati 
mechanizmusok hatékonyságának és 
eredményességének értékelése”) szerint az 
Európai Unióban létező jelenlegi kollektív 
jogorvoslati mechanizmusok közül egy 
sem idézett elő aránytalan gazdasági 
következményeket az érintett 
vállalkozásokra nézve;

Or. en

Módosítás 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. határozottan állítja, hogy uniós 
szinten a jogbiztonság és egyértelműség 
hiánya ösztönözheti az 
igazságszolgáltatási fórum visszaélésszerű 
megválasztását a felperesek körében, akik 
a határokon átnyúló jogvitákban a 
bírósági eljárásra a legkedvezőbb és/vagy 
legkevésbé jogszabályokkal rendelkező 
országot választják;

Or. en
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Módosítás 43
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási 
keret releváns hibáit már számos korábbi 
konzultáció során feltárták, így 
kellőképpen bizonyított, hogy a jelenlegi 
hiányosságok helyrehozásához uniós 
fellépésre van szükség a kollektív 
jogorvoslat terén;

törölve

Or. en

Módosítás 44
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási 
keret releváns hibáit már számos korábbi 
konzultáció során feltárták, így 
kellőképpen bizonyított, hogy a jelenlegi 
hiányosságok helyrehozásához uniós 
fellépésre van szükség a kollektív 
jogorvoslat terén;

törölve

Or. de

Módosítás 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási 6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási 
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keret releváns hibáit már számos korábbi 
konzultáció során feltárták, így 
kellőképpen bizonyított, hogy a jelenlegi 
hiányosságok helyrehozásához uniós 
fellépésre van szükség a kollektív 
jogorvoslat terén;

keret előnyeit és hátrányait már a korábbi 
konzultációk során feltárták, és ez nem 
tárta fel a kollektív jogorvoslat terén az 
uniós fellépés szükségességét;

Or. de

Módosítás 46
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási 
keret releváns hibáit már számos korábbi 
konzultáció során feltárták, így
kellőképpen bizonyított, hogy a jelenlegi 
hiányosságok helyrehozásához uniós 
fellépésre van szükség a kollektív 
jogorvoslat terén;

6. úgy véli, hogy a korábbi konzultációk
során már kellőképpen bebizonyosodott,
hogy a jelenlegi hiányosságok 
helyrehozásához uniós szinten egységes 
megközelítésre, közös elvekre és a 
tagállamok összehangoltabb fellépésére 
van szükség a kollektív jogorvoslat terén;

Or. en

Módosítás 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási 
keret releváns hibáit már számos korábbi 
konzultáció során feltárták, így 
kellőképpen bizonyított, hogy a jelenlegi 
hiányosságok helyrehozásához uniós 
fellépésre van szükség a kollektív 
jogorvoslat terén;

6. kitart amellett, hogy egy uniós fellépés 
hozzáadott értéket jelent a kollektív 
jogorvoslat területén a közös keret 
fogalmának meghatározása 
szempontjából – figyelemmel a meglévő
uniós jogi eszközök hiányosságaira és 
kevéssé hatékony voltára, a különféle 
nemzeti helyzetek sokszínűségére, 
valamint a meglévő nemzeti kollektív 
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jogorvoslati rendszerek potenciális 
fejlődésével és reformjával, illetve a 
kollektív jogorvoslati rendszerek olyan 
tagállamokban történő bevezetésével 
együtt járó visszaélések veszélyére, ahol 
ilyen eszköz még nem létezik;

Or. en

Módosítás 48
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó 
– kollektív jogorvoslati mechanizmus 
közös elveinek megállapítására nyújtson 
be jogalkotási kezdeményezést, és ennek
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tartsa 
tiszteletben az Unió jogi hagyományait és a 
27 tagállam jogrendjét, és a továbbiakban 
ne lépjen fel a kollektív jogérvényesítés 
terén;

Or. de

Módosítás 49
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek megállapítására nyújtson be 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy az 
Unió jogi hagyományai és a 27 tagállam 
jogrendje nyomán kialakult közös elvek 
alapján a fogyasztóvédelem és a 
versenyjog területén mind az 
országhatárokon belüli, mind a határokon 
átnyúló esetekre alkalmazandó, uniós 
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jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

szinten egységes kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokra nyújtson be jogalkotási 
javaslatokat;

Or. en

Módosítás 50
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek megállapítására nyújtson be 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek és biztosítékainak megállapítására 
nyújtson be javaslatot, és ennek során 
vegye kellően figyelembe az Unió jogi 
hagyományait és a 27 tagállam jogrendjét, 
valamint az Európai Unióról szóló 
Szerződés 5. cikkében említett 
szubszidiaritás és arányosság elvét; 
javasolja, hogy a javaslatban a 
tagállamok közötti koordináció 
fokozásának és a helyes gyakorlatok 
cseréjének módjait is rögzítsék;

Or. en

Módosítás 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be javaslatot, beleértve egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
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elveinek megállapítására nyújtson be
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek és biztosítékainak megállapítására 
irányuló jogalkotási kezdeményezést, és 
ennek során vegye kellően figyelembe az 
Unió jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét, valamint az Európai Unióról 
szóló Szerződés 5. cikkében említett 
szubszidiaritás és arányosság elvét;

Or. en

Módosítás 52
Wim van de Camp

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó
– kollektív jogorvoslati mechanizmus 
közös elveinek megállapítására nyújtson 
be jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 
nemzeti kollektív jogorvoslati 
mechanizmusok közötti nagyobb 
koherencia biztosítására nyújtson be nem 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

Or. en

Módosítás 53
Ashley Fox

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó 
– kollektív jogorvoslati mechanizmus 
közös elveinek megállapítására nyújtson 

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy tartsa 
tiszteletben a 27 tagállam jogrendjét, és ne 
tegyen további lépéseket egy uniós szintű, 
„egy kaptafára készült” kollektív 
jogorvoslati mechanizmus létrehozására; 
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be jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

felhívja a Bizottságot, hogy ehelyett 
iránymutatások formájában tegyen 
ajánlásokat – az alternatív vitarendezés 
alapján – kollektív keresetek 
benyújtására, ami kedvező lehet, és olyan 
lehetőségek kidolgozására ösztönözheti a 
tagállamokat, amelyeket a nemzeti 
bíróságok kínálhatnának fel a kollektív 
keresetet benyújtani kívánó feleknek; ezek 
rugalmassága azt is jelentené, hogy 
alkalmazásuk során nem merülhetne fel 
az a sok nehézség, amibe a felek egy 
fejlettebb kollektív vitarendezési 
mechanizmus esetében valószínűsíthetően 
beleütköznének;

Or. en

Módosítás 54
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó
– kollektív jogorvoslati mechanizmus 
közös elveinek megállapítására nyújtson 
be jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 
nemzeti kollektív jogorvoslati 
mechanizmusok közötti nagyobb 
koherencia biztosítására nyújtson be nem 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

Or. en

Módosítás 55
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek megállapítására nyújtson be 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek megállapítására nyújtson be 
jogalkotási kezdeményezést, amely ennek 
során kellően figyelembe veszi az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

Or. de

Módosítás 56
Marc Tarabella

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek megállapítására nyújtson be 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy –
mind az országhatárokon belüli, mind a 
határokon átnyúló esetekre alkalmazandó –
kollektív jogorvoslati mechanizmus közös 
elveinek megállapítására nyújtson be 
jogalkotási kezdeményezést, és ennek 
során vegye kellően figyelembe az Unió 
jogi hagyományait és a 27 tagállam 
jogrendjét; hangsúlyozza ezért, hogy a 
kollektív jogorvoslat terén létező nemzeti 
gyakorlatok rámutattak az elkerülendő 
hibákra és a népszerűsítendő bevált 
gyakorlatokra, ily módon egyértelművé 
téve, hogy melyek a megfelelő elemek egy 
európai szintű, hatékony kollektív 
jogorvoslati mechanizmus létrehozásához;

Or. fr

Módosítás 57
Jürgen Creutzmann
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
harmonizáció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg
fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

8. hangsúlyozza, hogy az, hogy egyes 
tagállamok vizsgálják annak lehetőségeit, 
hogy nagyszabású reformokat hajtsanak 
végre kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban, azt jelzi, hogy ez a probléma 
nemzeti szinten jól megoldható;

Or. de

Módosítás 58
Ashley Fox

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű
harmonizáció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 
fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós
harmonizáció egyre nehezebbé válik, mivel
a kollektív jogorvoslati rendszerekkel 
kapcsolatos reformok egyes 
tagállamokban történő bevezetése azt 
mutatja, hogy a probléma nemzeti szinten 
is megoldható;

Or. en

Módosítás 59
Robert Rochefort

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
harmonizáció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
harmonizáció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 
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fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban, mások pedig szintén 
reformok végrehajtását mérlegelik;

Or. fr

Módosítás 60
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
harmonizáció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 
fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
koordináció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 
fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 61
Wim van de Camp

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
harmonizáció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 
fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű 
koordináció mögötti lendület azért is 
indokolt, mert egyes tagállamok jelenleg 
fontolgatják annak lehetőségeit, hogy 
nagyszabású reformokat hajtsanak végre 
kollektív jogorvoslati rendszereikkel 
kapcsolatban;

Or. en
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Módosítás 62
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy a Bizottság kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos jelenlegi 
munkáját más területekre is ki lehetne 
terjeszteni, mint pl. az adatvédelmi 
jogsértések, a pénzügyi szolgáltatások, a 
környezeti károk, a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogok és a hátrányos 
megkülönböztetés esetei;

Or. en

Módosítás 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
lehetséges, ösztönözni kell a viták korai 
szakaszban történő rendezését, a bírósági 
eljárást pedig végső lehetőségnek kell 
tekinteni;

9. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
lehetséges, ösztönözni kell a viták korai 
szakaszban történő rendezését, a bírósági 
eljárást pedig végső lehetőségnek kell 
tekinteni; kiemeli, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok gyorsabb és 
olcsóbb megoldást nyújthatnak a 
feleknek, és kiegészíthetik a bírósági 
jogorvoslatot; megjegyzi azonban, hogy 
jelenleg jelentős – ágazatspecifikus és 
földrajzi – eltérések vannak az Európai 
Unióban létező alternatív vitarendezési 
rendszerek között;

Or. en
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Módosítás 64
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
lehetséges, ösztönözni kell a viták korai 
szakaszban történő rendezését, a bírósági 
eljárást pedig végső lehetőségnek kell 
tekinteni;

9. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
lehetséges, az érintett felek közötti 
párbeszéden keresztül ösztönözni kell a 
viták korai szakaszban történő rendezését; 
felszólítja az üzleti közösséget, hogy 
ismerjék fel, egyes esetekben – a peres 
eljárások elkerülése céljából –
érdekükben áll, hogy önként 
kezdeményezzék a fogyasztók tényleges 
kártérítését;

Or. en

Módosítás 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
lehetséges, ösztönözni kell a viták korai 
szakaszban történő rendezését, a bírósági 
eljárást pedig végső lehetőségnek kell 
tekinteni;

9. hangsúlyozza, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok 
igénybevételét erősen ösztönözni kell, a 
bírósági eljárást pedig végső lehetőségnek 
kell tekinteni; kiemeli, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok és a 
kollektív jogorvoslat egymást kiegészítő, 
nem kizáró eszközök, és a „bírósággal 
való fenyegetésként” működő kollektív 
jogorvoslat bevezetése minden 
valószínűség szerint fokozni fogja az 
alternatív vitarendezési rendszerek 
eredményességét;

Or. en
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Módosítás 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. megjegyzi, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok gyakran a 
kereskedő együttműködési 
hajlandóságától függnek, ugyanakkor a 
legtöbb alternatív vitarendezési testületnek 
nincs kapacitása tömeges követelésekkel 
kapcsolatos eljárások lebonyolítására; 
hangsúlyozza, hogy az „Egységes piac 
megvalósítása a fogyasztók és a polgárok 
számára” című, 2010. május 20-i 
bizottsági határozat is megerősítette, hogy 
egy hathatós bírósági jogorvoslati 
rendszer erősen ösztönözné a feleket a 
peren kívüli megegyezésre, amellyel 
valószínűleg jelentős számú ügy 
megoldódna, a felek pedig elkerülnék a 
peres eljárást;

Or. en

Módosítás 67
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza, hogy a követelések 
egyéni bírósági érvényesítése mellett 
lehetőséget kell biztosítani a követelések 
kollektív kereset keretében történő 
érvényesítésére is; egy ilyen lehetőség a
több követelésbenyújtó pertársaságba 
egyesülése, akik jogaik azonos megsértése
alapján az egyedi követelések kollektív 
követelésként történő érvényesítése 
céljából, aktívan együttesen lépnek fel; ez 
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a jogérvényesítés ügyvédeken és a 
fogyasztóvédelmi szervezetek 
megbízásából a követelésbenyújtók 
érdekeit képviselő, a közérdeket szem előtt 
tartva eljáró szervezeten keresztül 
történhet;

Or. de

Módosítás 68
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. hangsúlyozza, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok 
alkalmazását nyomatékosan ösztönözni 
kell, a bírósági eljárást pedig végső 
lehetőségnek kell tekinteni;

Or. en

Módosítás 69
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. elismeri, hogy a kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokkal való, Európán kívüli 
országokban – különösen a „csoportos 
keresetek” rendszerét alkalmazó USA-ban 
– előfordult bizonyos visszaéléseket, illetve 
e mechanizmusok csalárd igénybevételét 
meg kell előzni; hangsúlyozza azonban, 
hogy a visszaélésszerű vagy túlzott 
pereskedéstől való félelmeket nem 
támasztják alá azon uniós tagállamok 
tapasztalatai, ahol már működnek 
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bírósági kollektív jogorvoslati 
mechanizmusok;

Or. en

Módosítás 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos európai 
megközelítés nem nyújthat gazdasági 
ösztönzést a kollektív keresetek visszaélés 
céljából történő benyújtására, és hatékony 
biztosítékokkal kell szolgálnia a
megalapozatlan követelések és a 
vállalkozások aránytalan 
költségviselésének elkerülése érdekében, 
főként a jelenlegi pénzügyi válság idején;

10. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos európai 
megközelítés azt a kockázatot rejti 
magában, hogy gazdasági ösztönzést nyújt
a kollektív keresetek visszaélés céljából 
történő benyújtására, amelyek 
megalapozatlan követeléseket és a 
vállalkozások aránytalan költségviselését 
okoznák, főként a jelenlegi pénzügyi 
válság idején;

Or. de

Módosítás 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos európai 
megközelítés nem nyújthat gazdasági 
ösztönzést a kollektív keresetek visszaélés 
céljából történő benyújtására, és hatékony 
biztosítékokkal kell szolgálnia a 
megalapozatlan követelések és a 
vállalkozások aránytalan 
költségviselésének elkerülése érdekében, 
főként a jelenlegi pénzügyi válság idején;

10. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos európai 
megközelítés nem nyújthat gazdasági 
ösztönzést a kollektív keresetek visszaélés 
céljából történő benyújtására, és erős és 
hatékony biztosítékokkal kell szolgálnia a 
megalapozatlan követelések és a 
vállalkozások aránytalan 
költségviselésének elkerülése érdekében, 
főként a jelenlegi pénzügyi válság idején;
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Or. en

Módosítás 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli, hogy a hatékony kollektív 
jogorvoslati rendszernek lehetővé kell 
tennie, hogy valamennyi érintett fél 
jogainak tiszteletben tartása mellett, 
ésszerű időn belül jogilag biztos, igazságos 
és megfelelő eredmények szülessenek;

11. kiemeli, hogy a kollektív jogorvoslati 
rendszer rendszerint nem képes arra, hogy 
valamennyi érintett fél jogainak 
tiszteletben tartása mellett, ésszerű időn 
belül jogilag biztos, igazságos és megfelelő 
eredmények szülessenek;

Or. de

Módosítás 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli, hogy a hatékony kollektív 
jogorvoslati rendszernek lehetővé kell 
tennie, hogy valamennyi érintett fél 
jogainak tiszteletben tartása mellett, 
ésszerű időn belül jogilag biztos, igazságos 
és megfelelő eredmények szülessenek;

11. kiemeli, hogy a hatékony kollektív 
jogorvoslati rendszernek lehetővé kell 
tennie, hogy valamennyi érintett fél 
jogainak tiszteletben tartása mellett, 
ésszerű időn belül jogilag biztos, igazságos 
és megfelelő eredmények szülessenek; úgy 
véli, hogy a kollektív jogorvoslattal
kapcsolatos uniós megközelítésnek a 
bírósági határozat elleni fellebbezés 
meghatározott időn belüli lehetőségét is 
tartalmaznia kell;

Or. en

Módosítás 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
és kerülendők az olyan jellemzők, amelyek 
ösztönzik a szankcionáló jellegű
ártérítések, a sikerdíjak, a korlátlan 
kereshetőségi jog és a túlzott kártérítések 
pereskedési kultúráját;

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
az olyan jellemzők, amelyek ösztönzik a 
szankcionáló jellegű ártérítések, a 
sikerdíjak, a korlátlan kereshetőségi jog és 
a túlzott kártérítések pereskedési kultúráját, 
és ezeket minden esetben el kell kerülni;

Or. de

Módosítás 75
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
és kerülendők az olyan jellemzők, amelyek
ösztönzik a szankcionáló jellegű 
kártérítések, a sikerdíjak, a korlátlan 
kereshetőségi jog és a túlzott kártérítések
pereskedési kultúráját;

12. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
jogorvoslat terén az európai 
megközelítésnek ki kell zárnia az olyan
gyakorlatokat, amelyek elősegítik a 
visszaéléseknek kedvező pereskedés 
kultúráját és nem összeegyeztethetők az 
európai jogi hagyományokkal: az 
úgynevezett „szankcionáló jellegű”
kártérítések, mivel az elszenvedett kárhoz 
képest aránytalanok, az ügyvédek 
sikerdíjának a per kimenetelétől való 
függővé tétele, illetve a korlátlan 
kereshetőségi jog;

Or. fr

Módosítás 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo
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Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
és kerülendők az olyan jellemzők, amelyek 
ösztönzik a szankcionáló jellegű 
kártérítések, a sikerdíjak, a korlátlan 
kereshetőségi jog és a túlzott kártérítések
pereskedési kultúráját;

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
és elutasítandók az olyan jellemzők, 
amelyek ösztönzik a szankcionáló jellegű 
kártérítések, a sikerdíjak, a harmadik fél 
általi finanszírozás, a bíróság előtti 
képviseletre felhatalmazott személyek 
feletti ellenőrzés hiánya, a kívülmaradás 
elve, a jogászok lehetősége a lehetséges 
sértettek összegyűjtésére, és a bizonyítékok 
bíróság elé vitelét célzó nyomozati eljárás
pereskedési kultúráját;

Or. en

Módosítás 77
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
és kerülendők az olyan jellemzők, amelyek 
ösztönzik a szankcionáló jellegű 
kártérítések, a sikerdíjak, a korlátlan 
kereshetőségi jog és a túlzott kártérítések 
pereskedési kultúráját;

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi 
hagyományokkal nem összeegyeztethetők 
és kerülendők az olyan jellemzők, amelyek 
ösztönzik a szankcionáló jellegű 
kártérítések, a sikerdíjak, a korlátlan 
kereshetőségi jog és a túlzott kártérítések 
pereskedési kultúráját;

Or. en

Módosítás 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a rendszer 
hatékonyságának biztosítása és a 
lehetséges visszaélések elkerülése 
érdekében a kollektív jogorvoslattal 
kapcsolatos uniós megközelítésnek csak a 
nemzeti szinten megfelelően elismert 
személyek (állami hatóságok, mint például 
az ombudsmanok vagy fogyasztói 
szervezetek) képviseleti fellépésére kellene 
kiterjednie; felhívja a Bizottságot, hogy az 
igazságszolgáltatási fórum visszaélésszerű 
megválasztásának elkerülése érdekében 
határozza meg azokat a közös 
kritériumokat, amelyeknek a fogyasztói 
szervezeteknek meg kell felelniük ahhoz, 
hogy perképesek legyenek; kiemeli, hogy 
az illetékes nemzeti hatóságok feladatává 
kell tenni annak ellenőrzését, hogy a 
fogyasztói szervezetek megfelelnek-e
ezeknek a kritériumoknak;

Or. en

Módosítás 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. szorgalmazza, hogy a lehetséges 
visszaélések elkerülése érdekében a 
kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
európai megközelítést a részvétel elvére 
kell alapítani, ezáltal a sértettek 
egyértelműen azonosítottak és csak akkor 
vesznek részt az eljárásban, ha 
kifejezetten kinyilvánították ebbéli
szándékukat;

Or. en
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Módosítás 80
Marc Tarabella

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet (például az 
ombudsmanok, fogyasztói vagy 
kereskedelmi szervezetek) más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is képviselheti 
a sértetteket.

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet (például az 
ombudsmanok, fogyasztói vagy 
kereskedelmi szervezetek) más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is képviselheti 
a sértetteket; egy képviselő számára 
engedélyezni kellene azt is, hogy 
valamennyi sértettet képviselje, 
függetlenül attól, hogy az eljárás 
kezdetekor kilétükre fény derült-e vagy 
sem;

Or. fr

Módosítás 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet (például az 
ombudsmanok, fogyasztói vagy 
kereskedelmi szervezetek) más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 

törölve
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személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is 
képviselheti a sértetteket;

Or. de

Módosítás 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet (például az 
ombudsmanok, fogyasztói vagy 
kereskedelmi szervezetek) más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is 
képviselheti a sértetteket.

13. szorgalmazza, hogy a határokon 
átnyúló jogvitákban a képviseletre 
felhatalmazott személy (hatóság vagy 
felhatalmazott fogyasztói szervezet) más 
tagállamok azon sértettjeit is 
képviselhesse, akik csatlakoztak a 
kollektív jogorvoslati eljáráshoz, valamint 
ehhez hasonlóan azokat a sértetteket is, 
akik egy másik tagállamban folytatott 
kollektív jogorvoslati eljáráshoz 
csatlakoznak.

Or. en

Módosítás 83
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet (például az 
ombudsmanok, fogyasztói vagy 

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
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kereskedelmi szervezetek) más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is képviselheti 
a sértetteket.

ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is képviselheti 
a sértetteket; hangsúlyozza, hogy ebben a 
tekintetben csak az erre kifejezetten 
kijelölt szervezeteknek – például az 
ombudsmanoknak, fogyasztói vagy 
kereskedelmi szervezeteknek – kellene 
biztosítani a jogosultságot a sértettek 
bírósági eljárásban való képviseletére.

Or. en

Módosítás 84
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív 
jogorvoslat hatékonysága megkívánja, 
hogy a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet (például az 
ombudsmanok, fogyasztói vagy 
kereskedelmi szervezetek) más tagállamok 
sértetteinek ügyében is eljárhasson, 
ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott 
személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban 
vagy peren kívüli eljárásban is képviselheti 
a sértetteket.

13. nyomatékosítja, hogy az ugyanazon 
jogellenes cselekménnyel megsértett jogok 
védelme érdekében – amikor a követelések 
azonos ténybeli és jogi körülményeken 
alapulnak – a kollektív jogorvoslat 
hatékonysága megkívánja, hogy a 
képviseletre felhatalmazott személy, illetve 
szervezet (például az ombudsmanok, 
fogyasztói vagy kereskedelmi szervezetek) 
más tagállamok sértetteinek ügyében is 
eljárhasson, ugyanakkor a képviseletre 
felhatalmazott személy, illetve szervezet 
egy másik tagállamban folytatott bírósági 
eljárásban vagy peren kívüli eljárásban is 
képviselheti a sértetteket.

Or. lt

Módosítás 85
Sylvana Rapti
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Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. elismeri, hogy a kollektív jogorvoslati 
rendszer fontos eleme a részvételi és a 
kívülmaradásos rendszer közötti választás; 
tisztában van azzal, hogy a fogyasztói 
szervezetek szerint a részvételi rendszerek 
nehézkesek és költségesek a velük együtt 
járó előkészítő munka miatt, mint például 
a fogyasztók azonosítása, az egyes esetek 
tényállásának megállapítása, valamint az 
ügy lefolytatása és az egyes felperesekkel 
való kapcsolattartás, ugyanakkor a kellő 
számú részt vevő fogyasztó megszerzése –
az eljárás eredményességével, illetve az 
információhiánnyal kapcsolatos 
bizonytalanság miatt – nehézséget is 
jelenthet;

Or. en

Módosítás 86
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. rámutat, hogy egy részvételi
eljárásban az említett nehézségeket a 
bíróság megoldhatja, ha engedélyezi, hogy 
a fogyasztók egy próbaperben történő 
ítélethozatal után csatlakozzanak a 
kollektív keresethez, és az ítéletet 
valamennyi sértettel szemben érvényesnek 
nyilvánítja;

Or. en
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Módosítás 87
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13c. hangsúlyozza, hogy a 
kívülmaradásos megoldások több említett 
nehézséget enyhíthetnek, egyes érdekelt 
felek azonban negatívan értékelik az ilyen 
megoldásokat, mert fennáll a veszély, 
hogy ösztönzik a bizonyos Európán kívüli 
joghatóságokban tapasztalt túlzott 
pereskedést; megjegyzi, hogy azokban a 
tagállamokban, ahol kívülmaradásos 
rendszer működik, a kollektív keresetek 
sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak, és 
anélkül teszik lehetővé a fogyasztók 
nagyobb arányú részvételét, hogy túlzott 
pereskedést vonnának maguk után; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy egy ilyen mechanizmus bevezetése 
zárja ki a sértettek kollektív keresetben 
való nem önkéntes részvételét, és ne sértse 
az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáféréshez való egyéni jogot;

Or. en

Módosítás 88
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
13 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13d. felhívja a Bizottságot, hogy vegyen 
fontolóra kétféle megoldást: egyfelől egy 
olyan rendszert, ami a legtöbb sértett 
számára lehetővé teszi kártérítés 
követelését, ugyanakkor a szubszidiaritás 
elvével összhangban tiszteletben tartja a 
meglévő nemzeti rendszereket 
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(részvételi/kívülmaradásos); 
hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekben való alacsony részvétel 
elkerülendő, mert olyan helyzetet 
eredményez, ahol a legtöbb kárt 
szenvedett sértett nem jut kártérítéshez, 
továbbá lehetővé teszi, hogy a hibásan 
teljesítő kereskedők a fogyasztók és a 
tisztességes kereskedők kárára megtartsák 
a jogellenes haszon egy részét;

Or. en

Módosítás 89
Toine Manders

Véleménytervezet
13 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13e. úgy véli, hogy a kollektív 
keresetindításhoz „részvételi” rendszert 
kellene létrehozni, amelynek keretében a 
fogyasztóknak a kártérítés igénylése 
érdekében aktívan jelentkezniük kellene 
egy őket képviselő szervnél, így 
elkerülhető lenne, hogy a fogyasztókat 
tudtuk nélkül, automatikusan képviseljék;

Or. nl

Módosítás 90
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. kijelenti, hogy a bíróság 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés 
elfogadhatóságának és annak elbírálásában, 
hogy a követelés benyújtója jogosult-e a 

14. kijelenti, hogy a bíróság 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés 
elfogadhatóságának és annak elbírálásában, 
hogy a követelés benyújtója jogosult-e a 
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képviseletre, továbbá annak 
ellenőrzésében, hogy miként tájékoztatják 
a fogyasztókat;

képviseletre, továbbá annak 
ellenőrzésében, hogy miként tájékoztatják 
a fogyasztókat;

Or. de

Módosítás 91
Robert Rochefort

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. kijelenti, hogy a bíróság 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés 
elfogadhatóságának és annak elbírálásában, 
hogy a követelés benyújtója jogosult-e a 
képviseletre, továbbá annak 
ellenőrzésében, hogy miként tájékoztatják 
a fogyasztókat;

14. kijelenti, hogy a bíróság 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés 
elfogadhatóságának és annak elbírálásában, 
hogy a követelés benyújtója jogosult-e a 
képviseletre annak biztosítása érdekében, 
hogy kizárólag a megalapozott panaszokat 
vizsgálják ki, valamint hogy megfelelő 
egyensúly alakuljon ki a visszaélés jellegű 
keresetek megelőzése és az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges 
hozzáférés jogának védelme között, mind 
az uniós polgárok, mind pedig az uniós 
vállalkozások számára;

Or. fr

Módosítás 92
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. kijelenti, hogy a bíróság 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés 
elfogadhatóságának és annak elbírálásában, 
hogy a követelés benyújtója jogosult-e a 
képviseletre, továbbá annak 
ellenőrzésében, hogy miként tájékoztatják 

14. kijelenti, hogy a bíróság 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés 
elfogadhatóságának és annak elbírálásában, 
hogy a követelés benyújtója jogosult-e a 
képviseletre, továbbá annak 
ellenőrzésében, hogy miként tájékoztatják 
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a fogyasztókat; a fogyasztókat, és e tekintetben jelentős 
mérlegelési jogkörrel rendelkezik;

Or. lt

Módosítás 93
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak 
csak a saját kifejezett kívánságukra 
szabad részt venniük a kollektív 
keresetben, és nem szabad 
megakadályozni őket a követelések egyéni 
érvényesítésében;

Or. de

Módosítás 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. úgy véli, hogy a bírónak a kártérítés 
megszervezésének módját is meg kell 
határoznia, és ellenőriznie kell, hogy 
igazságosak-e a finanszírozási 
intézkedések; nyomatékosítja, hogy a 
bírósági ellenőrző mechanizmusok és az 
arányossági követelmények védelmet 
nyújtanak az alperesnek a rendszerrel való 
visszaéléssel szemben;

15. úgy véli, hogy a bírónak a kártérítés 
megszervezésének módját is meg kell 
határoznia, és ellenőriznie kell, hogy 
igazságosak-e a finanszírozási 
intézkedések; nyomatékosítja, hogy a 
bírósági ellenőrző mechanizmusoknak és 
az arányossági követelményeknek
védelmet kell nyújtaniuk az alperesnek a 
rendszerrel való visszaéléssel szemben;

Or. de



PE469.826v01-00 48/62 AM\873429HU.doc

HU

Módosítás 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. úgy véli, hogy a bírónak a kártérítés 
megszervezésének módját is meg kell 
határoznia, és ellenőriznie kell, hogy 
igazságosak-e a finanszírozási 
intézkedések; nyomatékosítja, hogy a 
bírósági ellenőrző mechanizmusok és az 
arányossági követelmények védelmet 
nyújtanak az alperesnek a rendszerrel való 
visszaéléssel szemben;

15. úgy véli, hogy a bíróságnak a kártérítés 
igazságos elosztását is biztosítania kell, és 
ellenőriznie kell, hogy igazságosak-e a 
finanszírozási intézkedések; 
nyomatékosítja, hogy a bírósági ellenőrző 
mechanizmusok és az arányossági 
követelmények védelmet nyújtanak az 
alperesnek a rendszerrel való visszaéléssel 
szemben;

Or. en

Módosítás 96
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. úgy véli, hogy a bírónak a kártérítés 
megszervezésének módját is meg kell 
határoznia, és ellenőriznie kell, hogy 
igazságosak-e a finanszírozási 
intézkedések; nyomatékosítja, hogy a 
bírósági ellenőrző mechanizmusok és az 
arányossági követelmények védelmet 
nyújtanak az alperesnek a rendszerrel való 
visszaéléssel szemben;

15. úgy véli, hogy a bírónak a kártérítés 
megszervezésének módját is meg kell 
határoznia, és ellenőriznie kell, hogy 
igazságosak-e a finanszírozási 
intézkedések; nyomatékosítja, hogy a 
bírósági ellenőrző mechanizmusok és az 
arányossági követelmények védelmet 
nyújtanak az alperesnek a rendszerrel való 
visszaéléssel szemben;

Or. de

Módosítás 97
Sylvana Rapti
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Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. elismeri a „vesztes fizet” elv 
fontosságát, ami az uniós szintű kollektív 
jogorvoslati mechanizmussal kapcsolatos 
visszaélések megelőzésének eszköze lehet; 
hangsúlyozza, hogy a megalapozatlan 
követelések tiltásához szükséges 
biztosítékok – például a felpereseknek a 
köz érdekében eljáró, legitim szervezetek 
általi képviselete, vagy a sértettek 
kártérítése tekintetében az arányosság 
elve – azok a garanciák, amelyek 
indokolhatják ezen elv megfelelő 
korrekcióját azáltal, hogy lehetővé teszik, 
hogy a bíró saját mérlegelési jogkörében 
csökkentse a vesztes fél által fizetendő 
perköltséget;

Or. en

Módosítás 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Véleménytervezet
15 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15b. határozottan állítja, hogy szükség 
van a „vesztes fizet” elv tiszteletben 
tartására, miszerint a megalapozatlan 
követelések elburjánzásának megelőzése 
érdekében az eljárás költségeit a vesztes 
fél fizeti;

Or. en

Módosítás 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab
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Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő 
befolyással bír az eljárás hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a jogellenes 
gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az 
ügyben kollektív keresetet indítottak; 
felhívja a tagállamokat, hogy léptessenek 
életbe hatékony mechanizmusokat annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb sértett 
tájékoztatást kapjon, különösen, ha a 
sértettek lakóhelye különböző 
tagállamokban található;

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás 
nyújtása döntő befolyással bír az eljárás 
hozzáférhetősége és hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a jogellenes 
gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az 
ügyben – akár egy másik tagállamban –
kollektív keresetet indítottak; felhívja a 
tagállamokat, hogy léptessenek életbe 
hatékony mechanizmusokat annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb sértett 
tájékoztatást kapjon és tudomást szerezzen 
jogairól és kötelezettségeiről, különösen, 
ha a sértettek lakóhelye különböző 
tagállamokban található;

Or. en

Módosítás 100
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő 
befolyással bír az eljárás hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a 
jogellenes gyakorlatnak estek áldozatául, 
és hogy az ügyben kollektív keresetet 
indítottak; felhívja a tagállamokat, hogy 
léptessenek életbe hatékony 
mechanizmusokat annak biztosítására, 
hogy a lehető legtöbb sértett tájékoztatást 
kapjon, különösen, ha a sértettek lakóhelye 
különböző tagállamokban található;

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás 
nyújtása döntő befolyással bír az eljárás 
hozzáférhetősége és hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanaz a jogellenes 
gyakorlat érintette őket, és hogy az ügyben 
– akár egy másik tagállamban – kollektív 
keresetet indítottak; felhívja a 
tagállamokat, hogy léptessenek életbe 
hatékony mechanizmusokat annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb érintett 
fogyasztó tájékoztatást kapjon és tudomást 
szerezzen jogairól és kötelezettségeiről, 
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különösen, ha az érintettek lakóhelye 
különböző tagállamokban található; 
hangsúlyozza, hogy a fogyasztói 
szervezeteknek az egész EU-ban, nemzeti 
és uniós szinten egyaránt ki kell venniük a 
részüket a tagjaik tájékoztatásából;

Or. en

Módosítás 101
Marc Tarabella

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő 
befolyással bír az eljárás hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a jogellenes 
gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az 
ügyben kollektív keresetet indítottak;
felhívja a tagállamokat, hogy léptessenek 
életbe hatékony mechanizmusokat annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb sértett 
tájékoztatást kapjon, különösen, ha a 
sértettek lakóhelye különböző 
tagállamokban található;

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő 
befolyással bír az eljárás hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a jogellenes 
gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az 
ügyben kollektív keresetet indítottak;
felhívja a tagállamokat, hogy léptessenek 
életbe hatékony mechanizmusokat és 
ezekhez kapcsolódó pénzügyi eszközöket
annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb 
sértett tájékoztatást kapjon, különösen, ha a 
sértettek lakóhelye különböző 
tagállamokban található; nyomatékosan 
hangsúlyozza ezért, hogy a 
fogyasztóvédelmi szervezetek és az európai 
fogyasztóvédelmi központok meghatározó 
szerepet játszhatnak abban, hogy a 
tájékoztatás minél szélesebb körhöz 
eljusson, különös tekintettel a leginkább 
kiszolgáltatott fogyasztókra;

Or. fr

Módosítás 102
Robert Rochefort
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Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő 
befolyással bír az eljárás hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a jogellenes 
gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az 
ügyben kollektív keresetet indítottak;
felhívja a tagállamokat, hogy léptessenek 
életbe hatékony mechanizmusokat annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb sértett 
tájékoztatást kapjon, különösen, ha a 
sértettek lakóhelye különböző 
tagállamokban található;

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő 
befolyással bír az eljárás hatékonysága 
szempontjából, mivel a fogyasztóknak 
tudniuk kell, hogy ugyanannak a jogellenes 
gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az 
ügyben kollektív keresetet indítottak;
felhívja a tagállamokat, hogy léptessenek 
életbe hatékony mechanizmusokat annak 
biztosítására, hogy a lehető legtöbb sértett 
tájékoztatást kapjon, különösen, ha a 
sértettek lakóhelye különböző 
tagállamokban található, de eközben el kell 
kerülni a megtámadott fél hírnevének 
megalapozatlan rontását, az ártatlanság 
vélelmének szigorú betartása érdekében;

Or. fr

Módosítás 103
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. javasolja, hogy a kollektív keresetek 
indítására feljogosított személyek közötti 
együttműködés előmozdítása érdekében –
különösen határokon átnyúló ügyekben –
az elindított és a folyamatban lévő 
ügyekről uniós szintű online 
nyilvántartást kell létrehozni; 
hangsúlyozza, hogy egy egységes európai 
ablak hasznos eszköz lenne a kollektív 
bírósági jogorvoslathoz folyamodni 
kívánó, feljogosított személyek számára, 
hogy beazonosítsák, indítottak-e hasonló 
eljárást másik tagállamban; kiemeli a 
bevált gyakorlatok cseréjének és a 



AM\873429HU.doc 53/62 PE469.826v01-00

HU

rendelkezésre álló legjobb technológiák 
alkalmazásának fontosságát az 
információcsere előmozdítása, az ügyek 
benyújtása és csoportosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

törölve

Or. de

Módosítás 105
Wim van de Camp

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

törölve
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Or. en

Módosítás 106
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

törölve

Or. en

Módosítás 107
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, figyelemmel továbbá arra, 
hogy előfordulhat, hogy egyes fogyasztói 
szervezetek forráshiány miatt nem tudják 
benyújtani a kollektív keresetet, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia a 
kollektív jogorvoslat olyan 
finanszírozását, ami nem sérti a szerződési 
szabadságot, a szabad versenyt és a belső 
piaci elveket;

Or. en
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Módosítás 108
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

17. megerősíti, hogy a kollektív keresetek 
lefolytatását a költségek és illetékek 
nemzeti szabályozása szerint kell 
finanszírozni a visszaélések elkerülése 
érdekében, és hogy nem lenne szükség a 
tagállamok általi külön finanszírozásra; 
hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az 
érvényes elvet, miszerint a költségeket a 
pervesztes félnek kell viselnie;

Or. de

Módosítás 109
Robert Rochefort

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról, és oly módon 
történő létrehozásáról, hogy egyrészt ne 
ösztönözzék megalapozatlan keresetek 
benyújtását, és másrészt a polgárok és a 
vállalkozások, és elsősorban a kkv-k 
megfelelő pénzügyi források hiányában 
ne veszítsék el az igazságszolgáltatás 
igénybevételének lehetőségét;

Or. fr
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Módosítás 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére;

17. megerősíti, hogy annak érdekében, 
hogy a kollektív kereset a gyakorlatban 
lehetővé váljon, a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a megfelelő 
finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, 
hogy a hatóságok nem biztosíthatnak 
forrásokat a megalapozatlan követelések 
fedezésére; javasolja, hogy a Bizottság 
tekintse át a hatóságok által az uniós 
versenyszabályokat sértő gyakorlatokra 
kirótt bírság bizonyos százalékából 
finanszírozott alap létrehozásának 
lehetőségét; javasolja, hogy ezt az alapot a 
későbbiekben a kollektív jogorvoslati 
eljárások finanszírozására használják fel 
olyan esetekben, amikor a képviseletet 
ellátó személy nem tudja megfizetni a 
bírósági keresetindítást;

Or. en

Módosítás 111
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. felhívja a Bizottságot, hogy alaposan 
mérlegelje az uniós versenyjogot megsértő 
vállalatokkal szemben kiszabott bírságok 
egy részéből finanszírozott európai alap 
létrehozásának lehetőségét; javasolja, 
hogy egy ilyen alap az európai 
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vonatkozású, határokon átnyúló kollektív 
keresetek költségeinek fedezésére is 
felhasználható lenne, amennyiben a 
képviseletet ellátó személy igazolja, hogy a 
pénzeszközöket erre a célra használják 
fel; felhívja a tagállamokat, hogy 
fontolják meg hasonló alapok nemzeti 
szintű létrehozását a saját hatóságaik által 
kiszabott bírságokból származó 
bevételekből; hangsúlyozza, hogy egy 
ilyen opció kiegészítő forrásokat hozna a 
csalárd magatartás elleni küzdelem 
céljára, de egyben a fogyasztói kollektív 
jogorvoslat finanszírozásának méltányos 
módja is lenne, hiszen a bírságok egy 
része közvetve visszakerülne a 
sértettekhez;

Or. en

Módosítás 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
17 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17b. úgy véli, hogy a kártérítések 
semmiképpen sem lehetnek 
felhasználhatók a kollektív jogorvoslati 
eljárások finanszírozására, mivel csak a 
követelés benyújtója által ténylegesen 
elszenvedett kárt kell megtéríteni;

Or. en

Módosítás 113
Philippe Juvin

Véleménytervezet
17 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

17c. kitart amellett, hogy a visszaélések és 
a „pereskedési piac” kialakulásának 
megelőzése érdekében a harmadik fél 
általi finanszírozás kerülendő;

Or. en

Módosítás 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

törölve

Or. de

Módosítás 115
Wim van de Camp

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 

törölve
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megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

Or. en

Módosítás 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

törölve

Or. en

Módosítás 117
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

törölve
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Or. en

Módosítás 118
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt először is nem tudnának kollektív 
keresetet indítani, és ezért fenn kell tartani 
azt az elvet, hogy a pervesztes félnek kell
viselnie a költségeket, annak érdekében, 
hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek 
fedezni tudják az eljárási költségeket, és 
adott esetben tartalékot tudjanak képezni, 
amelyből finanszírozni lehetne a jövőbeli 
kereseteket.

Or. de

Módosítás 119
Robert Rochefort

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére azon 
szervezetek számára, amelyek eleget 
tesznek a kollektív jogorvoslati 
eljárásokban való fellépés 
megengedhetőségi feltételeinek, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
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eljárást indítani.

Or. fr

Módosítás 120
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

18. tudatában van annak, hogy egyes 
fogyasztói szervezeteknek a forráshiány 
miatt nem feltétlenül áll módjukban 
kollektív keresetet indítani, ezért egy 
méltányos mechanizmust kell bevezetni az 
eljárások költségének fedezésére, és külön 
alapokat kell létrehozni a kollektív 
keresetindítás támogatására, mivel a 
megfelelő finanszírozás hiányában csak 
meglehetősen korlátozott számban fognak 
eljárást indítani.

Or. lt

Módosítás 121
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
18 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18a. megjegyzi, hogy egyes kollektív 
jogorvoslati rendszerrel rendelkező 
tagállamok olyan mechanizmusokat 
hoztak létre, amelyek pénzügyi segítséget 
nyújtanak azon felperesek számára, akik 
láthatólag jogilag megalapozott kollektív 
keresetet kívánnak indítani, de a költségek 
viseléséhez nem rendelkeznek elegendő 
forrással.
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Or. fr

Módosítás 122
Marielle Gallo

Véleménytervezet
18 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

18b. rámutat, hogy a független 
hatásvizsgálatok biztosításáról szóló,
2011. június 8-i határozata értelmében a 
Bizottságnak értékelnie kell a kkv-kra és 
az ipari versenyképességre vonatkozó új 
javaslat lehetséges következményeit, és 
teljes körűen át kell tekintenie minden 
lehetőséget, a nem cselekvés mint 
lehetőség alapos vizsgálatát is beleértve;

Or. en


