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Módosítás 1
Robert Rochefort

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel az alternatív vitarendezés olyan 
mechanizmus, amely úgy éri el a jogviták 
bíróságon kívüli rendezését, hogy egy 
harmadik fél (közvetítő vagy választott
bíró) beavatkozásán keresztül segít a 
fogyasztóknak és a kereskedőknek a viták 
megoldásában,

Or. fr

Módosítás 2
Robert Rochefort

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. tekintettel az egységes piacon belüli 
irányításról és partnerségről szóló, 2011. 
április 6-i állásfoglalására1, amelyben 
felszólítja a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
uniós alternatív vitarendezési 
mechanizmusok használatáról,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0144.

Or. fr

Módosítás 3
Robert Rochefort
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Véleménytervezet
-1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1c. mivel az alternatív vitarendezésről 
szóló jogszabály kidolgozása egyike annak 
a 2011. április 13-án elfogadott bizottsági 
közleményben meghatározott tizenkét 
mozgatórugónak, amelyek az egységes 
piaci intézkedéscsomaggal összefüggésben
a növekedés ösztönzésére és a bizalom 
erősítésére szolgálnak,

Or. fr

Módosítás 4
Robert Rochefort

Véleménytervezet
-1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1d. mivel az uniós alternatív 
vitarendezésről szóló jogalkotási javaslatot 
a Bizottság munkaprogramja stratégiai 
kezdeményezésként említi meg,

Or. fr

Módosítás 5
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
Európai Unióban a fogyasztók jogvitáinak 
alternatív rendezési módjainak 
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
Európai Unióban a fogyasztók online 
jogvitáinak alternatív rendezési módjainak 
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 



AM\874223HU.doc 5/43 PE469.958v01-00

HU

fontos e javaslat gyors elfogadása; fontos e javaslat gyors elfogadása; e 
javaslatnak tiszteletben kell tartania a 
meglévő nemzeti rendszereket és el kell 
kerülnie a nemzeti igazságszolgáltatási 
rendszerek bármilyen megváltoztatását;

Or. en

Módosítás 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
Európai Unióban a fogyasztók jogvitáinak 
alternatív rendezési módjainak 
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 
fontos e javaslat gyors elfogadása;

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő egy egységes európai chartát 
az Európai Unióban a fogyasztók 
jogvitáinak alternatív rendezési módjainak 
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 
fontos e javaslat gyors elfogadása;

Or. el

Módosítás 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
Európai Unióban a fogyasztók jogvitáinak
alternatív rendezési módjainak
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 
fontos e javaslat gyors elfogadása;

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
Európai Unióban a polgári, kereskedelmi 
és családi ügyekben folyó jogviták 
rendezésére irányuló alternatív eljárások 
(alternatív vitarendezés) használatáról, és 
hangsúlyozza e javaslat fontosságát;

Or. de
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Módosítás 8
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
Európai Unióban a fogyasztók jogvitáinak 
alternatív rendezési módjainak 
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 
fontos e javaslat gyors elfogadása;

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az
Európai Unióban a fogyasztók jogvitáinak 
alternatív rendezési módjainak 
használatáról, és hangsúlyozza, hogy 
fontos e javaslat gyors elfogadása; 
hangsúlyozza azonban, hogy egy egységes 
európai charta kidolgozása, amely 
tartalmazza az alternatív vitarendezési 
rendszerre irányadó elveket, kiegészítheti 
a jogalkotási szöveget;

Or. el

Módosítás 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) ugyanakkor felszólítja a Bizottságot, 
hogy haladéktalanul gondoskodjon a már 
meglévő 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 a fogyasztók és a 
vállalkozások körében; javasolja, hogy e
célból vonják be a nemzeti hatóságokat, a 
bíróságokat, az ügyvédi és kereskedelmi 
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kamarákat, a fogyasztóvédelmi 
központokat, a jogvédelmi biztosítókat és 
más illetékes szervezeteket egy átfogó 
tájékoztató kampányba; pénzügyi 
támogatást kér az ilyen jellegű európai és 
nemzeti szintű kampányok számára; az 
alternatív vitarendezési eljárás 
tekintetében is támogatást kér egy 
ugyanilyen kampány lebonyolításához, 
mégpedig az eljárás bevezetésétől kezdve;

Or. de

Módosítás 10
Ashley Fox

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
minden javaslatát teljes körű 
hatásvizsgálatnak kell kísérnie, 
tiszteletben tartva a jobb szabályozás 
szabályait;

Or. en

Módosítás 11
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az uniós polgárok 
Európa-szerte kis mértékben és zavarosan 
ismerik és értik az alternatív vitarendezési 
rendszereket, és csak egy kis százalékuk 
tudja, hogyan kell követelést benyújtani 
egy alternatív vitarendezési szerv előtt; 
úgy véli, hogy Európa régóta meglévő 
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következetlen és ellentmondásos 
cselekvési terve felelős a jelenlegi,
hiányosságokkal küzdő alternatív 
vitarendezési helyzetért;

Or. en

Módosítás 12
Robert Rochefort

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
mely szerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
miszerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki, és 
amelyek hozzájárulnak a 
fogyasztóvédelem magas szintjéhez;

Or. fr

Módosítás 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
mely szerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
miszerint ösztönözni kívánja a 
hozzáférhető, gyors, hatékony és alacsony 
költségű alternatív vitarendezési módok 
használatát, amelyeknek köszönhetően jó 
minőségű és bizalmon alapuló 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

Or. en
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Módosítás 14
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
mely szerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
miszerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki és 
tarthatók fenn, hangsúlyozva, hogy ez a 
jelenlegi bírósági gyakorlathoz képest 
mindkét fél számára minden szempontból
előnyös helyzetet teremt;

Or. el

Módosítás 15
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
mely szerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
miszerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi, gazdasági, társadalmi és 
szomszédsági kapcsolatok alakíthatók ki;

Or. lt

Módosítás 16
Juozas Imbrasas
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
mely szerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív 
vitarendezési módok használatát, 
amelyeknek köszönhetően jó minőségű 
kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, 
miszerint ösztönözni kívánja az alternatív 
vitarendezési módok használatát; 
megjegyzi, hogy az ilyen típusú nemzeti 
kezdeményezések segítenek a vitarendezés 
hatékonyabbá tételében és a bíróságok 
munkaterhének csökkentésében;

Or. lt

Módosítás 17
Ashley Fox

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a 
kollektív jogorvoslat hatékony 
rendszerére, amelyek egymást kiegészítik;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van az alternatív 
vitarendezési módok könnyű 
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alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, 
amelyek egymást kiegészítik;

alkalmazhatóságára;

Or. de

Módosítás 19
Pascal Canfin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek 
egymást kiegészítik;

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek 
egymást kiegészítik; hangsúlyozza, hogy 
bár a jobb alternatív vitarendezési 
mechanizmusok csökkenthetik a kollektív 
jogorvoslati esetek számát, azonban nem 
mérséklik az e rendszerekkel kapcsolatos 
uniós jogalkotás sürgető szükségességét;

Or. fr

Módosítás 20
Robert Rochefort

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek 
egymást kiegészítik;

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek 
egymást kiegészítik; ezzel összefüggésben 
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rámutat arra, hogy az alternatív 
vitarendezés alkalmazásának 
megkönnyítése az EU-ban semmiképpen 
sem lehet ürügy arra, hogy elkerüljék 
vagy késleltessék egy európai szintű 
kollektív jogorvoslati rendszer bevezetését;

Or. fr

Módosítás 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a 
kollektív jogorvoslat hatékony 
rendszerére, amelyek egymást kiegészítik;

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a megfelelően működő belső piac 
létrehozására tekintettel arra is szükség 
van, hogy egyszerű, gyors és alacsony 
költségű hozzáférést biztosítsanak a 
kártérítési eljárásokhoz, és különösen 
hogy megkönnyítsék az alternatív
vitarendezés európai szintű alkalmazását;

Or. de

Módosítás 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek
egymást kiegészítik;

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amely 
kettő kiegészíti, nem pedig kölcsönösen 
kizárja egymást; ragaszkodik ahhoz, hogy 
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a kollektív jogorvoslatot utolsó lehetséges 
eszköznek kell tekinteni, és a jogviták 
rendezésére erőteljesen ösztönözni kell az 
alternatív vitarendezési mechanizmusok
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 23
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek 
egymást kiegészítik;

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, 
hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az 
alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív 
jogorvoslat hatékony rendszerére, amelyek 
egymást kiegészítik; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kollektív jogorvoslatot 
utolsó lehetőségként kell alkalmazni, 
miután a peren kívüli közvetítés 
lehetőségeit kimerítették;

Or. el

Módosítás 24
Louis Grech

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy egy új, a polgárokon 
alapuló alternatív vitarendezési struktúrát 
kell létrehozni, amely a polgári, 
kereskedelmi és családjogi ügyek 
rendezésére kialakított helyreállító 
igazságszolgáltatási elvekre épül; úgy véli, 
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hogy ezt úgy lehet elérni, hogy az ECC-
hálózaton és a FIN-hálózaton belüli 
központokat ellátják a szükséges 
erőforrásokkal és pénzeszközökkel, 
biztosítják a rendszer működését 
elmagyarázó célzott tájékoztatási stratégia
kidolgozását, valamint lehetőség szerint a 
belső piaci információs rendszert (IMI) és 
a kölcsönös értékelési folyamatot beépítik
az alternatív vitarendezésről szóló 
végleges javaslatba;

Or. en

Módosítás 25
Ashley Fox

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
fogyasztók számára biztosítani kell az 
alternatív vitarendezési módokhoz való 
hozzáférést a nemzeti jogviták keretében és 
a határokon átnyúló jogvitákban is, ennek 
pedig ki kell terjednie az Unión belül 
erősen növekvő e-kereskedelemre is;

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
fogyasztók számára biztosítani kell az 
alternatív vitarendezési módokhoz való 
hozzáférést a nemzeti jogviták keretében és 
a határokon átnyúló jogvitákban is, ennek 
pedig az Unión belül erősen növekvő 
online piacra kell összpontosítania;

Or. en

Módosítás 26
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
fogyasztók számára biztosítani kell az 
alternatív vitarendezési módokhoz való 
hozzáférést a nemzeti jogviták keretében és 

4. hangsúlyozza, hogy az európai 
fogyasztók számára biztosítani kell az 
alternatív vitarendezési módokhoz való 
hozzáférést a nemzeti jogviták keretében és 
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a határokon átnyúló jogvitákban is, ennek 
pedig ki kell terjednie az Unión belül
erősen növekvő e-kereskedelemre is;

a határokon átnyúló jogvitákban is, ennek 
pedig ki kell terjednie az Unión belül 
erősen növekvő e-kereskedelemre is;
megjegyzi, hogy az alternatív vitarendezési 
rendszerek alkalmazása magasabb szintű 
védelmet biztosít a fogyasztói jogok 
számára, és erősíti a fogyasztók piacba, 
vállalkozásokba és a fogyasztói jogokat 
oltalmazó intézményekbe vetett bizalmát 
azzal, hogy vonzóbbá teszi azokat, 
valamint ösztönzi a határokon átnyúló 
kereskedelmet és növeli valamennyi 
szereplő jólétét az uniós piacon; 

Or. lt

Módosítás 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a vállalkozások és 
ügyfelek közötti ügyletekkel kapcsolatos 
alternatív vitarendezési rendszert végül 
olyan rendszerré kell átalakítani, amely 
kiterjed a vállalkozások közötti 
ügyletekkel kapcsolatos jogvitákra is;

Or. en

Módosítás 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos a jelenlegi 
hiányosságok felszámolása Európa 
alternatív vitarendezési módokkal való 

5. emlékeztet arra, hogy fontos a jelenlegi 
hiányosságok felszámolása Európa 
alternatív vitarendezési módokkal való 



PE469.958v01-00 16/43 AM\874223HU.doc

HU

földrajzi lefedettsége terén; sajnálja, hogy 
továbbra is jelentős ágazati hiányosságok 
állnak fenn a legtöbb tagállamban, 
miközben az ágazati lefedettség lehetővé 
teszi az ágazat működési mechanizmusait 
ismerő szereplők létrehozását;

földrajzi lefedettsége terén; sajnálja, hogy 
továbbra is jelentős ágazati hiányosságok 
állnak fenn a legtöbb tagállamban, 
miközben elő kell mozdítani az ágazati 
lefedettség javítását, bevonva az ágazat
működési mechanizmusait ismerő 
szereplőket;

Or. en

Módosítás 29
Robert Rochefort

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos a jelenlegi 
hiányosságok felszámolása Európa 
alternatív vitarendezési módokkal való 
földrajzi lefedettsége terén; sajnálja, hogy 
továbbra is jelentős ágazati hiányosságok 
állnak fenn a legtöbb tagállamban, 
miközben az ágazati lefedettség lehetővé 
teszi az ágazat működési mechanizmusait 
ismerő szereplők létrehozását;

5. rámutat arra, hogy bár jelenleg számos 
alternatív vitarendezési rendszer működik 
eredményesen Európában, még mindig 
sok a hiányosság a földrajzi és az ágazati
lefedettség terén egyaránt; sürgeti az 
Európa alternatív vitarendezési módokkal 
való földrajzi lefedettsége terén jelenleg 
tapasztalható hiányosságok gyors 
felszámolását, és fogyasztóvédelmi 
ügyekben az egész EU-ban működő 
hatékony, peren kívüli vitarendezési 
rendszert szorgalmaz; sajnálja, hogy 
továbbra is jelentős ágazati hiányosságok 
állnak fenn a legtöbb tagállamban, 
miközben az ágazati lefedettség lehetővé 
teszi az ágazat működési mechanizmusait 
ismerő szereplők létrehozását; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a tájékoztatásnyújtás 
és az eljárások kezdeményezése céljából 
mérlegeljék az egységes kapcsolattartó 
pontok bevezetését az egyes ágazatok 
tekintetében;

Or. fr
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Módosítás 30
Philippe Juvin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos a jelenlegi 
hiányosságok felszámolása Európa 
alternatív vitarendezési módokkal való 
földrajzi lefedettsége terén; sajnálja, hogy 
továbbra is jelentős ágazati hiányosságok 
állnak fenn a legtöbb tagállamban, 
miközben az ágazati lefedettség lehetővé 
teszi az ágazat működési mechanizmusait 
ismerő szereplők létrehozását;

5. hangsúlyozza, hogy az EU-ban az 
alternatív vitarendezési mechanizmusok 
alkalmazásának egyik fő akadálya az, 
hogy nem fejlesztettek ki földrajzilag és 
ágazatok szerint egységesen ilyen 
rendszereket EU-szerte; ezért emlékeztet 
arra, hogy fontos a jelenlegi hiányosságok 
felszámolása Európa alternatív 
vitarendezési módokkal való földrajzi 
lefedettsége terén; sajnálja, hogy továbbra 
is jelentős ágazati hiányosságok állnak 
fenn a legtöbb tagállamban, miközben az 
ágazati lefedettség lehetővé teszi az ágazat 
működési mechanizmusait ismerő 
szereplők létrehozását;

Or. en

Módosítás 31
Louis Grech

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az integrált uniós 
alternatív vitarendezési rendszerre 
irányuló minden jogalkotási javaslatnak 
teljes mértékben figyelembe kell vennie 
nem csupán az anyagi jogot, hanem az 
eljárásjogot is, ezzel jobban kijelölve az 
alternatív vitarendezés útját és teljes
körűen felügyelve a hatékonyságát; úgy 
véli, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen, a 
megújult alternatív vitarendezési 
struktúrának egy szilárd vitaelkerülési 
mechanizmusra kell épülnie, amely 
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megadja a szükséges tájékoztatást a 
polgárok és a fogyasztók számára a 
polgári, kereskedelmi és családjogi 
ügyekben őket megillető jogokról és 
kötelezettségeikről;

Or. en

Módosítás 32
Louis Grech

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy a kis értékű 
követelésekkel foglalkozó bíróságokat 
továbbra is elhanyagolható mértékben 
veszik igénybe, és hogy többet kell tenni a 
jogbiztonság, a nyelvi akadályok és az 
eljárások átláthatósága terén; felszólítja a 
Bizottságot, hogy fordítson különös 
figyelmet ezekre az igazságszolgáltatási 
szervekre, amikor megfogalmazza 
jogalkotási javaslatát az uniós alternatív 
vitarendezés fogyasztóvédelmi ügyekben 
való alkalmazásáról;

Or. en

Módosítás 33
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy egységes európai charta 
kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési 
rendszerekben betartandó irányadó elveket, 
melyek a következők:

6. javasolja egy átfogóbb, nem jogalkotási 
jellegű európai charta kidolgozását, amely 
tiszteletben tartja a jelenlegi hatékony 
nemzeti rendszereket, és amely átveszi az 
Európában létrehozott alternatív 
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vitarendezési rendszerekben betartandó 
irányadó elveket, amelyek a következők:

Or. en

Módosítás 34
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy egységes európai charta 
kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési 
rendszerekben betartandó irányadó elveket, 
melyek a következők:

6. javasolja, hogy a Bizottságnak az uniós
alternatív vitarendezés alkalmazásáról 
szóló jövőbeli jogalkotási javaslata 
tartalmazza az Európában létrehozott 
alternatív vitarendezési rendszerekben 
betartandó irányadó elveket, amelyek a 
következők:

Or. fr

Módosítás 35
Robert Rochefort

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy egységes európai charta 
kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési 
rendszerekben betartandó irányadó elveket, 
melyek a következők:

6. felszólítja a Bizottságot, hogy 
jogalkotási javaslatába, amelyet 
keretirányelv formájában lehetne 
elfogadni, építse be a következő, az 
Európában létrehozott alternatív 
vitarendezési rendszerekben betartandó 
irányadó elveket:

Or. fr
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Módosítás 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy egységes európai charta 
kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési 
rendszerekben betartandó irányadó elveket, 
melyek a következők:

6. javasolja, hogy a chartának 
tartalmaznia kell az Európában létrehozott 
alternatív vitarendezési rendszerekben 
betartandó irányadó elveket, amelyek a 
következők:

Or. el

Módosítás 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy egységes európai charta 
kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési 
rendszerekben betartandó irányadó elveket, 
melyek a következők:

6. javasolja, hogy az alternatív 
vitarendezésre irányuló jogalkotási 
javaslat részeként dolgozzák ki az 
Európában létrehozott alternatív 
vitarendezési rendszerekben betartandó 
irányadó elveket, amelyek között a 
következők szerepelnek:

Or. de

Módosítás 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy egységes európai charta 
kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési 

6. javasolja, hogy az alternatív 
vitarendezés alkalmazásáról szóló 
bizottsági javaslat tartalmazzon egy 
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rendszerekben betartandó irányadó elveket, 
melyek a következők:

egységes európai chartát, amely átveszi az 
Európában létrehozott alternatív 
vitarendezési rendszerekben betartandó 
irányadó elveket, amelyek a következők:

Or. en

Módosítás 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- függetlenség, pártatlanság és sokféleség: 
a közvetítő szakemberek kijelölésénél el 
kell kerülni az esetleges 
összeférhetetlenség kialakulását; az eszköz
pártatlansága megfelelően alapulhat a 
fogyasztói szervezeteket és a vállalatok 
képviseleti szerveit képviselő személyek 
paritásos részvételének elvén;

- függetlenség, pártatlanság és sokféleség: 
a közvetítők kijelölésénél el kell kerülni az 
esetleges összeférhetetlenség kialakulását; 
a döntés pártatlansága megfelelően 
alapulhat a fogyasztói szervezeteket és a 
vállalatok képviseleti szerveit képviselő 
személyek paritásos részvételének elvén;

Or. de

Módosítás 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- szakértelem: a megbízott 
szakembereknek rendelkezniük kell a 
feladat ellátásához szükséges képességgel, 
képesítéssel és gyakorlattal; javasolja, 
hogy az ISO 9001 tanúsítvánnyal 
rendelkező szervezetek adjanak ki 
minőségi bizonyítványt a szakszerű 
közvetítés azonosítása, valamint a szigor 
és a módszertan biztosítása érdekében;

- szakértelem: a megbízott 
szakembereknek rendelkezniük kell a 
feladat ellátásához szükséges szakmai 
képességgel, képesítéssel és gyakorlattal, 
valamint pártatlannak, függetlennek és 
kompetensnek kell lenniük;
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Or. de

Módosítás 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- hatékonyság és gyorsaság: a közvetítő 
szakembereknek elégséges eszközökkel 
(humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások) 
kell rendelkezniük, és rövid határidőt kell 
tudniuk tartani a panasz benyújtása és a 
döntés meghozatala között;

- hatékonyság és gyorsaság: a 
közvetítőknek elégséges eszközökkel 
(humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások) 
kell rendelkezniük, és rövid határidőt kell 
tudniuk tartani a panasz benyújtása és a 
döntés meghozatala között;

Or. de

Módosítás 42
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- hatékonyság és gyorsaság: a közvetítő 
szakembereknek elégséges eszközökkel 
(humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások) 
kell rendelkezniük, és rövid határidőt kell 
tudniuk tartani a panasz benyújtása és a 
döntés meghozatala között;

- hatékonyság és gyorsaság: a közvetítő 
szakembereknek elégséges eszközökkel 
(humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások) 
kell rendelkezniük, és rövid határidőt kell 
tudniuk tartani a panasz benyújtása és a 
döntés meghozatala között, amely időszak 
nem haladhatja meg a 90 napot, hogy a 
fogyasztók igazságosabb, gyorsabb és 
hatékonyabb eljárást vehessenek igénybe, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy 
veszteségeikért kártérítést kapjanak;

Or. lt

Módosítás 43
Jürgen Creutzmann
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Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer 
lehetőségét;

- költségek: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer 
lehetőségét, amennyiben számukra 
kedvező döntés születik, miközben annak 
is lehetségesnek kell lennie, hogy a 
fogyasztóktól egy kis összegű, legfeljebb 
25 eurós biztosíték befizetését követeljék 
meg, amelyet számukra kedvező döntés 
esetén visszafizetnek, kedvezőtlen döntés 
esetén pedig az eljárási költségek 
fedezésére visszatartják;

Or. de

Módosítás 44
Barbara Weiler

Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes 
rendszer lehetőségét;

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; az alternatív vitarendezés első 
sorban a fogyasztókra háruló költségek 
elkerülésére szolgál; ebből a szempontból
a megfelelő rendszert a fogyasztók 
számára sürgősen ingyenessé kell tenni; 
finanszírozási megoldásként javasolja egy 
iparági szolidaritási alap létrehozását;

Or. de
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Módosítás 45
Ashley Fox

Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer 
lehetőségét;

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer 
lehetőségét, amelyet az iparnak kell 
finanszíroznia, és önkéntes rendszereket 
kell magában foglalnia;

Or. en

Módosítás 46
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a 
fogyasztók számára teljes egészében 
ingyenes rendszer lehetőségét;

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
rendszereknek a fogyasztók számára teljes 
egészében ingyenesnek kell lenniük, hogy 
mindenki számára biztosítsák azok 
hozzáférhetőségét;

Or. fr

Módosítás 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési - ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
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módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a 
fogyasztók számára teljes egészében 
ingyenes rendszer lehetőségét;

módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; ezt szem előtt tartva felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
fogyasztók számára teljes egészében 
ingyenes rendszerre;

Or. el

Módosítás 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes 
rendszer lehetőségét;

- finanszírozás: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára, különösen, mivel például a 
szakértők bevonása jelentős költségeket 
okozhat; a fogyasztókra minden esetben 
csak egy csekély összeg hárulhat, amelyet 
az eljárás sikeressége esetén a pervesztes 
fél térít meg számára;

Or. de

Módosítás 49
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
6 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer 
lehetőségét;

- ingyenesség: az alternatív vitarendezési 
módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek 
számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer 
lehetőségét, amelyhez a társadalom 
kevésbé jómódú rétegei is hozzáférhetnek;
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Or. el

Módosítás 50
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
6 bekezdés – 6 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak 
fakultatív jellegűnek kell lenniük, a felek 
szabad választásán kell alapulniuk az 
egész folyamat során, mindig meghagyva 
számukra a lehetőséget a köztük fennálló 
vita bíróság előtt történő rendezésére; 
semmiképpen nem jelenthetik a bírósági 
kereset megindítását megelőző első 
kötelező lépést, és az ezek során hozott 
döntések csak akkor lehetnek kötelező 
erejűek, ha a feleket arról előzetesen 
tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták;

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak kötelező 
erejűeknek kell lenniük, mindig 
meghagyva a felek számára a lehetőséget a 
köztük fennálló vita bíróság előtt történő 
rendezésére; semmiképpen nem jelenthetik 
a bírósági kereset megindítását megelőző 
első kötelező lépést, és az ezek során 
hozott döntések csak akkor lehetnek 
kötelező erejűek, ha a feleket arról 
előzetesen tájékoztatták;

Or. el

Módosítás 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
6 bekezdés – 6 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak 
fakultatív jellegűnek kell lenniük, a felek 
szabad választásán kell alapulniuk az egész 
folyamat során, mindig meghagyva 
számukra a lehetőséget a köztük fennálló 
vita bíróság előtt történő rendezésére; 
semmiképpen nem jelenthetik a bírósági 
kereset megindítását megelőző első 
kötelező lépést, és az ezek során hozott 

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak 
fakultatív jellegűnek kell lenniük, a felek 
szabad választásán kell alapulniuk az egész 
folyamat során, mindig meghagyva 
számukra a lehetőséget a köztük fennálló 
vita bíróság előtt történő rendezésére; 
semmiképpen nem jelenthetik a bírósági 
kereset megindítását megelőző első 
kötelező lépést, és az ezek során hozott 
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döntések csak akkor lehetnek kötelező 
erejűek, ha a feleket arról előzetesen 
tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták;

döntések csak akkor lehetnek kötelező 
erejűek, ha a feleket arról előzetesen
tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták; az ilyen döntés ellenére 
továbbra is lehetséges, hogy bírósághoz 
forduljanak;

Or. de

Módosítás 52
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
6 bekezdés – 6 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak
fakultatív jellegűnek kell lenniük, a felek 
szabad választásán kell alapulniuk az 
egész folyamat során, mindig meghagyva 
számukra a lehetőséget a köztük fennálló 
vita bíróság előtt történő rendezésére; 
semmiképpen nem jelenthetik a bírósági 
kereset megindítását megelőző első 
kötelező lépést, és az ezek során hozott 
döntések csak akkor lehetnek kötelező 
erejűek, ha a feleket arról előzetesen 
tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták;

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módot igénybe 
vevő feleknek mindig képesnek kell 
lenniük az eljárás megszüntetésére és a 
köztük fennálló vita bíróság előtt történő 
rendezésére; a felek közötti szerződéses 
megállapodás rendelkezhet arról, hogy 
jogvita esetén automatikusan egy
alternatív vitarendezési rendszert vesznek 
igénybe, feltéve, hogy ez nem zárja ki 
egyik fél számára sem a bírósági eljárás 
indítását; az alternatív vitarendezés során 
hozott döntések csak akkor lehetnek 
kötelező erejűek, ha a feleket arról 
előzetesen tájékoztatták, és a felek azt 
kifejezetten elfogadták;

Or. fr

Módosítás 53
Barbara Weiler

Véleménytervezet
6 bekezdés – 6 francia bekezdés



PE469.958v01-00 28/43 AM\874223HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak 
fakultatív jellegűnek kell lenniük, a felek 
szabad választásán kell alapulniuk az egész 
folyamat során, mindig meghagyva 
számukra a lehetőséget a köztük fennálló 
vita bíróság előtt történő rendezésére; 
semmiképpen nem jelenthetik a bírósági 
kereset megindítását megelőző első 
kötelező lépést, és az ezek során hozott 
döntések csak akkor lehetnek kötelező 
erejűek, ha a feleket arról előzetesen 
tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták;

- szabadság és peren kívüli jelleg: az 
alternatív vitarendezési módoknak 
fakultatív jellegűnek kell lenniük, a felek 
szabad választásán kell alapulniuk az egész 
folyamat során, mindig meghagyva 
számukra a lehetőséget a köztük fennálló 
vita bíróság előtt történő rendezésére; 
ugyanakkor biztosítani kell, hogy valódi 
törekvés legyen a sikeres közvetítésre;
semmiképpen nem jelenthetik a bírósági 
kereset megindítását megelőző első 
kötelező lépést, és az ezek során hozott 
döntések csak akkor lehetnek kötelező 
erejűek, ha a feleket arról előzetesen 
tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták;

Or. de

Módosítás 54
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 bekezdés – 7 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

- arányosság az eljárásokban, a 
határozatokban és a költségekben, annak 
elkerülésére, hogy a hatásuk túllépjen a 
jogvita tárgyán és tétjén; annak érdekében, 
hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
igénybe vehessék az alternatív
vitarendezési módokat, a költségeket a
vállalkozás mérete szerint kell 
megállapítani;

- arányosság az eljárásokban, a 
határozatokban és a költségekben, annak 
elkerülésére, hogy a hatásuk túllépjen a 
jogvita tárgyán és tétjén; a költségeket a
felmerült kárral arányosan kell 
megállapítani;

Or. en

Módosítás 55
Pascal Canfin
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy egy ilyen charta 
végrehajtása nem helyettesítheti az 1. 
bekezdésben említett, alternatív 
vitarendezésről szóló jogszabály 
elfogadását;

Or. fr

Módosítás 56
Robert Rochefort

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. ösztönzi az ezt megtenni kívánó 
tagállamokat, hogy lépjenek túl a jövőbeli 
európai jogalkotási keret részeként 
bevezetett iránymutatásokon; ezért azt 
javasolja, hogy egy kiegészítő eszközként 
dolgozzák ki az alternatív vitarendezésről 
szóló európai chartát, amely a 
tagállamokban megvalósított bevált 
gyakorlatokra támaszkodik; e célból a 
tapasztalatok összegzésének eszközeként 
egy éves közvetítői fórum létrehozását
ajánlja;

Or. fr

Módosítás 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg 
magát az „alternatív vitarendezési 
eljárásnak a kereskedelmi ügyletekhez és 
gyakorlatokhoz kapcsolódó uniós jogviták 
megoldási eszközeként történő használata” 
megfogalmazást, amely a hatékony közlés 
szempontjából nehézkes; javasolja a 
kifejezés egyszerűsítését, e szakasz és a 
peres út fokozottabb elhatárolását, valamint 
annak megvilágítását, hogy ennek 
igénybevétele csak a fogyasztói jogvitákra 
vonatkozik; javasolja a „fogyasztói 
jogviták peren kívüli rendezése”, 
„fogyasztói jogviták békés úton történő 
rendezése”, vagy „közvetítés fogyasztói 
jogvitákban” kifejezést;

7. kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg 
magát az „alternatív vitarendezési 
eljárásnak a kereskedelmi ügyletekhez és 
gyakorlatokhoz kapcsolódó uniós jogviták 
megoldási eszközeként történő használata” 
megfogalmazást, amely a hatékony közlés 
szempontjából nehézkes; javasolja a 
kifejezés egyszerűsítését, e szakasz és a 
peres út fokozottabb elhatárolását, valamint 
annak megvilágítását, hogy ennek 
igénybevétele különösen a fogyasztói 
jogvitákra vonatkozik;

Or. de

Módosítás 58
Barbara Weiler

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ösztönzi a Bizottságot arra, hogy a 
határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
tekintetében írjon elő koordinációs 
rendszert a nemzeti alternatív vitarendezési 
eljárásokhoz való hozzáférés és azok 
összehangolásának elősegítése érdekében; 
támogatja továbbá egy egyablakos 
ügyintézési pont és/vagy egységes európai 
hívószám létrehozását, amely megkönnyíti 
a polgárok számára a saját tagállamukban 
vagy más tagállamokban működő 
alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételét, és egyértelmű tájékoztatást 
nyújt számukra e rendszerek használatáról;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
tekintetében írjon elő koordinációs 
rendszert a nemzeti alternatív vitarendezési 
eljárásokhoz való hozzáférés és azok 
összehangolásának elősegítése érdekében; 
támogatja továbbá egy egyablakos 
ügyintézési pont és/vagy egységes európai 
hívószám létrehozását, amely megkönnyíti 
a polgárok számára a saját tagállamukban 
vagy más tagállamokban működő 
alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételét, és egyértelmű tájékoztatást 
nyújt számukra e rendszerek használatáról;

Or. de
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Módosítás 59
Ashley Fox

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ösztönzi a Bizottságot arra, hogy a 
határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
tekintetében írjon elő koordinációs 
rendszert a nemzeti alternatív vitarendezési 
eljárásokhoz való hozzáférés és azok 
összehangolásának elősegítése érdekében; 
támogatja továbbá egy egyablakos 
ügyintézési pont és/vagy egységes európai 
hívószám létrehozását, amely megkönnyíti 
a polgárok számára a saját tagállamukban 
vagy más tagállamokban működő 
alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételét, és egyértelmű tájékoztatást 
nyújt számukra e rendszerek használatáról;

8. ösztönzi a Bizottságot arra, hogy a 
határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
tekintetében írjon elő koordinációs 
rendszert a nemzeti alternatív vitarendezési 
eljárásokhoz való hozzáférés és azok 
összehangolásának elősegítése érdekében; 
támogatja továbbá egy webportál 
létrehozását az Európai Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén, amely megkönnyíti a 
polgárok számára a saját tagállamukban 
vagy más tagállamokban működő 
alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételét, és egyértelmű tájékoztatást 
nyújt számukra e rendszerek használatáról;

Or. en

Módosítás 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ösztönzi a Bizottságot arra, hogy a 
határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
tekintetében írjon elő koordinációs 
rendszert a nemzeti alternatív vitarendezési 
eljárásokhoz való hozzáférés és azok 
összehangolásának elősegítése érdekében; 
támogatja továbbá egy egyablakos 
ügyintézési pont és/vagy egységes európai 
hívószám létrehozását, amely megkönnyíti 
a polgárok számára a saját tagállamukban 
vagy más tagállamokban működő alternatív 

8. ösztönzi a Bizottságot arra, hogy a 
határokon átnyúló jogviták tekintetében 
írjon elő koordinációs rendszert a nemzeti 
alternatív vitarendezési eljárásokhoz való 
hozzáférés és azok összehangolásának 
elősegítése érdekében; támogatja továbbá, 
hogy az Európai Bizottság Európai 
Igazságügyi Hálózatának internetes 
oldalán készítsenek egy minden hivatalos 
nyelven elérhető áttekintést a nemzeti 
eljárásokról, és adjanak meg egy egységes 
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vitarendezési rendszerek igénybevételét, és 
egyértelmű tájékoztatást nyújt számukra e 
rendszerek használatáról;

európai hívószámot, amely megkönnyíti a 
polgárok számára a saját tagállamukban és
más tagállamokban működő alternatív 
vitarendezési rendszerek igénybevételét, és 
egyértelmű tájékoztatást nyújt számukra e 
rendszerek használatáról;

Or. de

Módosítás 61
Robert Rochefort

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa, erősítse és javítsa az ezen a 
területen már működő szervek 
képességeit, amelyek már bizonyították 
eredményességüket és értéküket, mint 
például a SOLVIT, a Europe Direct, az 
ECC-NET és a FIN-NET;

Or. fr

Módosítás 62
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre egy online platformot a határokon 
átnyúló jogvitákra, amely az alternatív 
vitarendezés nemzeti szintű kezelése során 
elősegíti az összekapcsolódást és az 
együttműködést, ugyanakkor egyablakos 
ügyintézési rendszerként működik 
valamennyi fogyasztó számára;
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Or. el

Módosítás 63
Robert Rochefort

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
határokon átnyúló e-kereskedelmi 
fogyasztói jogvitákkal összefüggésben 
tegye meg az előkészületeket egy 
többnyelvű platform gyors bevezetésére, 
amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, 
hogy teljes egészében online rendezzék 
jogvitáikat, szem előtt tartva, hogy e 
platformnak meg kell felelnie a minőségi 
normáknak és a tagállamokban már 
meglévő alternatív vitarendezési 
rendszereken kell alapulnia;

Or. fr

Módosítás 64
Robert Rochefort

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. rámutat annak fontosságára, hogy 
jobb tájékoztatást nyújtsanak az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok létéről, és 
többet tegyenek a fogyasztók és a 
szakemberek arra való bátorítása terén, 
hogy azokat a bírósági eljárások 
alternatívájaként használják, ami lehetővé 
teszi a konfrontációs megközelítés 
elkerülését, és egy mindenki számára 
előnyös helyzet kilátását kínálja;
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Or. fr

Módosítás 65
Robert Rochefort

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. úgy véli, hogy a fogyasztók 
tájékoztatása az állami hatóságok, a 
tájékoztató és tanácsadó hálózatok, a
szabályozók és a fogyasztói csoportok 
közös felelőssége, és azt ajánlja, hogy a 
maguk szintjén mindegyik folytasson 
figyelemfelkeltő kampányokat és kísérleti 
projekteket ebben a tárgyban;

Or. fr

Módosítás 66
Robert Rochefort

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. úgy véli, hogy a fogyasztók 
tájékoztatása az állami hatóságok és a 
képviseleti szervezetek közös felelőssége, 
és azt ajánlja, hogy a maguk szintjén 
mindegyik folytasson figyelemfelkeltő 
kampányokat és kísérleti projekteket 
ebben a tárgyban;

Or. fr

Módosítás 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. javasolja a Bizottságnak többnyelvű 
európai közvetítői internetes portál 
létrehozását, ahol minden fogyasztó 
felteheti kérdéseit és tájékozódhat a 
közvetítési eljárás módjáról, annak 
hatásairól, valamint jogairól és 
kötelezettségeiről;

törölve

Or. de

Módosítás 68
Barbara Weiler

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. javasolja a Bizottságnak többnyelvű
európai közvetítői internetes portál 
létrehozását, ahol minden fogyasztó 
felteheti kérdéseit és tájékozódhat a 
közvetítési eljárás módjáról, annak 
hatásairól, valamint jogairól és 
kötelezettségeiről;

9. bírálja a Bizottság alternatív 
vitarendezéssel kapcsolatos jelenlegi
adatbázisának átláthatatlanságát;
javasolja a Bizottságnak egy európai 
közvetítői internetes portál létrehozását 
valamennyi hivatalos nyelven, ahol 
minden fogyasztó felteheti kérdéseit és 
tájékozódhat a közvetítési eljárás módjáról, 
annak hatásairól, valamint jogairól és 
kötelezettségeiről; hangsúlyozza, hogy a 
fogyasztók érdekében hangsúlyt kell 
helyezni különösen az online portál 
felhasználóbarát jellegére és 
érthetőségére;

Or. de

Módosítás 69
Anna Maria Corazza Bildt
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. javasolja a Bizottságnak többnyelvű 
európai közvetítői internetes portál 
létrehozását, ahol minden fogyasztó 
felteheti kérdéseit és tájékozódhat a
közvetítési eljárás módjáról, annak 
hatásairól, valamint jogairól és 
kötelezettségeiről;

9. javasolja a Bizottságnak többnyelvű 
európai alternatív vitarendezési internetes 
portál létrehozását a meglévő adatbázisok 
és hálózatok alapján, ahol minden 
fogyasztó felteheti kérdéseit és 
tájékozódhat az alternatív vitarendezés 
módjáról, annak hatásairól, valamint 
jogairól és kötelezettségeiről;

Or. en

Módosítás 70
Toine Manders

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy az 
alternatív vitarendezéssel kapcsolatban 
minden online információt megkapjanak, 
azonnal hozzáférhető, felhasználóbarát 
online fordítógépek használatával 
megfelelően lefordítva saját nyelvükre;

Or. nl

Módosítás 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
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hogy létezik alternatív vitarendezés még 
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; javasolja, hogy ez a „felsőbb 
információ” az alternatív vitarendezés 
lehetőségére való utalás formájában 
kerüljön bele minden szerződéses 
dokumentumba, az ezt igénybe vevő 
szakmabeliek esetében pedig mellékelve 
szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételének szabályai;

hogy létezik alternatív vitarendezés még 
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; javasolja, hogy ez a „felsőbb 
információ” az alternatív vitarendezés 
lehetőségére való utalás formájában 
kerüljön bele minden szerződéses 
dokumentumba, az ezt igénybe vevő 
szakmabeliek esetében pedig mellékelve 
szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételének szabályai; e követelmény 
azonban nem járhat többletköltségekkel és 
további bürokráciával;

Or. en

Módosítás 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
hogy létezik alternatív vitarendezés még 
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; javasolja, hogy ez a „felsőbb 
információ” az alternatív vitarendezés 
lehetőségére való utalás formájában 
kerüljön bele minden szerződéses 
dokumentumba, az ezt igénybe vevő 
szakmabeliek esetében pedig mellékelve 
szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételének szabályai;

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
hogy létezik alternatív vitarendezés még 
mielőtt megindulna a peres eljárás; 
javasolja, hogy ez a „felsőbb információ” 
az alternatív vitarendezés lehetőségére való 
utalás formájában kerüljön bele minden 
szerződéses dokumentumba, az ezt igénybe 
vevő szakmabeliek esetében pedig 
mellékelve szerepeljenek a kapcsolat 
elérhetőségei és az alternatív vitarendezési 
rendszerek igénybevételének szabályai;

Or. de

Módosítás 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt
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Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
hogy létezik alternatív vitarendezés még
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; javasolja, hogy ez a „felsőbb 
információ” az alternatív vitarendezés 
lehetőségére való utalás formájában 
kerüljön bele minden szerződéses 
dokumentumba, az ezt igénybe vevő 
szakmabeliek esetében pedig mellékelve 
szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételének szabályai;

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
hogy létezik alternatív vitarendezés még 
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; ragaszkodik annak 
szükségességéhez, hogy e tekintetben 
megerősítsék a vállalkozások és 
vállalkozói szövetségek felelősségérzetét; 
úgy véli, hogy a vállalkozásoknak és a 
vállalkozói szövetségeknek kötelességük 
tájékoztatni a fogyasztókat az elérhető 
alternatív vitarendezési 
mechanizmusokról; javasolja, hogy ez a 
„felsőbb információ” az alternatív 
vitarendezés lehetőségére való utalás 
formájában kerüljön bele minden 
szerződéses dokumentumba, az ezt igénybe 
vevő szakmabeliek esetében pedig 
mellékelve szerepeljenek a kapcsolat 
elérhetőségei és az alternatív vitarendezési 
rendszerek igénybevételének szabályai;

Or. en

Módosítás 74
Philippe Juvin

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
hogy létezik alternatív vitarendezés még 
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; javasolja, hogy ez a „felsőbb 
információ” az alternatív vitarendezés 
lehetőségére való utalás formájában 
kerüljön bele minden szerződéses 
dokumentumba, az ezt igénybe vevő 

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a 
fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, 
hogy létezik alternatív vitarendezés, 
továbbá milyen előnyökkel szolgál, még 
mielőtt megindulna a fogyasztói peres 
eljárás; javasolja, hogy ez a „felsőbb 
információ” az alternatív vitarendezés 
lehetőségére való utalás formájában 
kerüljön bele minden szerződéses 
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szakmabeliek esetében pedig mellékelve 
szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételének szabályai;

dokumentumba, az ezt igénybe vevő 
szakmabeliek esetében pedig mellékelve 
szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
igénybevételének szabályai;

Or. en

Módosítás 75
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza a fogyasztói csoportok 
alternatív vitarendezési mechanizmusok 
létezéséről szóló figyelemfelkeltő 
kampányok lebonyolításában és ezen 
mechanizmusok olyan fogyasztók számára 
történő bemutatásában játszott szerepét, 
akik hozzájuk fordulnak fogyasztói jogvita 
miatt; 

Or. fr

Módosítás 76
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve hajtson 
végre tájékoztató kampányokat, amelyek 
ezen intézmény alkalmazásának 
előnyeivel kapcsolatban a fogyasztók és a 
vállalkozások oktatására és 
tájékoztatására irányulnak;

Or. el
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Módosítás 77
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. javasolja, hogy a kereskedelmi 
kamarák, valamint az egyéb szakmai 
szervezetek legyenek kötelesek tájékoztatni 
a vállalkozásokat az alternatív 
vitarendezési módok létezéséről, ezek 
használatának potenciális előnyéről, 
különösen a bírósági peres eljárások száma 
minimálisra csökkentésének lehetősége, 
vagy akár a vállalkozás jóhíre terén, 
továbbá arról, hogy – a választottbírósági
határozattal vagy bírósági ítélettel 
ellentétben – az alternatív vitarendezési 
rendszerek lehetőséget biztosítanak a felek 
közötti kereskedelmi kapcsolatok 
helyreállítására;

11. javasolja, hogy a kereskedelmi 
kamarák, valamint a nemzeti és uniós 
szintű ernyőszervezetek legyenek kötelesek 
tájékoztatni a vállalkozásokat az alternatív 
vitarendezési módok létezéséről, ezek 
használatának potenciális előnyéről, 
különösen a bírósági peres eljárások száma 
minimálisra csökkentésének lehetősége, 
vagy akár a vállalkozás jó híre terén, 
továbbá arról, hogy – a választott bírósági
határozattal vagy bírósági ítélettel 
ellentétben – az alternatív vitarendezési 
rendszerek lehetőséget biztosítanak a felek 
közötti kereskedelmi kapcsolatok 
helyreállítására;

Or. en

Módosítás 78
Philippe Juvin

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. javasolja, hogy a kereskedelmi 
kamarák, valamint az egyéb szakmai 
szervezetek legyenek kötelesek tájékoztatni 
a vállalkozásokat az alternatív 
vitarendezési módok létezéséről, ezek 
használatának potenciális előnyéről, 
különösen a bírósági peres eljárások száma 
minimálisra csökkentésének lehetősége, 
vagy akár a vállalkozás jóhíre terén, 
továbbá arról, hogy – a választottbírósági

11. elismeri, hogy az alternatív 
vitarendezési rendszerek alkalmazásának 
egyik fő akadálya az, hogy a vállalkozások 
vonakodnak részt venni az ilyen 
mechanizmusokban; javasolja, hogy a 
kereskedelmi kamarák, valamint az egyéb 
szakmai szervezetek legyenek kötelesek 
tájékoztatni a vállalkozásokat az alternatív 
vitarendezési módok létezéséről, ezek 
használatának potenciális előnyéről, 
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határozattal vagy bírósági ítélettel 
ellentétben – az alternatív vitarendezési 
rendszerek lehetőséget biztosítanak a felek 
közötti kereskedelmi kapcsolatok 
helyreállítására;

különösen a bírósági peres eljárások száma 
minimálisra csökkentésének lehetősége, 
vagy akár a vállalkozás jó híre terén, 
továbbá arról, hogy – a választott bírósági
határozattal vagy bírósági ítélettel 
ellentétben – az alternatív vitarendezési 
rendszerek lehetőséget biztosítanak a felek 
közötti, bizalmon alapuló kereskedelmi 
kapcsolatok helyreállítására;

Or. en

Módosítás 79
Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak 
létre a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza.

törölve

Or. en

Módosítás 80
Ashley Fox

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak létre 
a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza.

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak létre 
a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza; el 



PE469.958v01-00 42/43 AM\874223HU.doc

HU

kell végezni e javaslat költség-haszon 
elemzését.

Or. en

Módosítás 81
Robert Rochefort

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak létre 
a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza.

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak létre 
a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza, 
hogy a fogyasztók gyorsan azonosítani 
tudják azokat a vállalkozásokat, amelyek 
az alternatív vitarendezési rendszerek 
mellett döntöttek.

Or. fr

Módosítás 82
Philippe Juvin

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak létre 
a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza.

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a 
vállalkozások ösztönzése céljából 
lehetséges – európai szinten hozzanak létre 
a fogyasztói jogviták terén végzett 
közvetítéshez fűződő minőséget tanúsító 
címkét, amely a legjobb gyakorlatokat 
elismerő iránymutatásokat tartalmazza; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
biztosítania kell a címke megfelelő 
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használatát és érvényre juttatását.

Or. en


