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Módosítás 75
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azáltal, hogy törekszik annak 
biztosítására, hogy a polgárok maximálisan 
kihasználhassák a belső piacban rejlő 
lehetőségeket, és így konkrét intézkedések 
révén biztosítja a polgárok biztonságát, 
illetve gazdasági érdekeit, mindezzel 
támogatva és kiegészítve a tagállami 
politikákat, az Uniónak hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy a fogyasztók kerüljenek a 
belső piac középpontjába.

(2) Azáltal, hogy törekszik annak 
biztosítására, hogy a polgárok maximálisan 
kihasználhassák a belső piacban rejlő 
lehetőségeket, közben biztosítja a polgárok 
biztonságát, illetve gazdasági érdekeit, 
mindezzel támogatva és kiegészítve a 
tagállami politikákat, az Uniónak hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy a fogyasztók 
kerüljenek a belső piac középpontjába.

Or. de

Módosítás 76
Louis Grech

 Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(2a) A legutóbbi gazdasági visszaesés az 
egységes piac számos hiányosságára és 
következetlenségére világított rá, melyek 
mindegyike csökkenti a fogyasztók és a 
polgárok bizalmát. Mivel el kell ismerni 
azokat a költségvetési korlátokat, amelyek 
szerint az Unió jelenleg működik, 
ugyanakkor az Uniónak megfelelő 
pénzügyi támogatást kell nyújtania az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló stratégiának.

Or. en
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Módosítás 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A belső piac megfelelő működését 
gátló közvetlen és közvetett akadályok 
megszüntetés, valamint különösen 
határokon átnyúló vásárlás esetén a 
polgárok rendszerbe vetett hitének és 
bizalmának javítása elengedhetetlen a 
belső piac kiteljesítéséhez. Az Uniónak 
törekednie kell a megfelelő piaci feltételek 
megteremtésére, azáltal, hogy a 
fogyasztóknak megfelelő eszközöket 
biztosít a megfontolt és megalapozott 
döntések meghozatalához.

Or. en

Módosítás 78
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendelet figyelembe veszi a 
gazdasági, társadalmi és műszaki 
környezetet, valamint az azokkal 
párhuzamosan felmerülő kihívásokat. A 
program által finanszírozott intézkedések 
különösen a globalizációval, a 
digitalizációval, a fogyasztás 
fenntarthatóbb irányba történő terelésének 
szükségességével, a népesség 
elöregedésével, a társadalmi kirekesztéssel 
és a kiszolgáltatott fogyasztók kérdésével 
kapcsolatos problémák megoldását tűzik ki 
célul. Az EUMSZ 12. cikke értelmében a 
fogyasztói érdekek valamennyi uniós 
politikába történő integrálásának kiemelt 

(3) A rendelet figyelembe veszi a 
gazdasági, társadalmi és műszaki 
környezetet, valamint az azokkal 
párhuzamosan felmerülő kihívásokat. A 
program által finanszírozott intézkedések 
különösen a globalizációval, a 
digitalizációval, a fogyasztás fenntartható
irányba történő terelésének 
szükségességével, a népesség 
elöregedésével, a társadalmi kirekesztéssel 
és a különösen kiszolgáltatott fogyasztók 
kérdésével kapcsolatos problémák 
megoldását tűzik ki célul. Az EUMSZ 
12. cikke értelmében a fogyasztói érdekek 
az uniós politika számos területébe történő 
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szerepet kell kapnia. A más uniós 
szakpolitikákkal és programokkal való 
összehangolás meghatározó eleme annak 
biztosításának, hogy a fogyasztói 
érdekeket más szakpolitikák teljes 
mértékben figyelembe vegyék. A 
szinergiák elősegítése és a párhuzamos 
munka elkerülése érdekében más uniós 
alapoknak és programoknak kell pénzügyi 
támogatást nyújtaniuk a fogyasztói érdekek 
beépítéséhez az adott területeken.

integrálásának kiemelt szerepet kell kapnia. 
A más uniós szakpolitikákkal és 
programokkal való összehangolást 
biztosítani kell annak érdekében, hogy 
biztosítsák a fogyasztói érdekek teljes 
mértékű figyelembe vételét. A szinergiák 
elősegítése és a párhuzamos struktúrák 
elkerülése érdekében más uniós alapoknak 
és programoknak kell pénzügyi támogatást 
nyújtaniuk a fogyasztói érdekek 
beépítéséhez az adott területeken.

Or. de

Módosítás 79
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 2014–2020-as fogyasztóvédelmi 
programnak magas szintű védelmet kell 
biztosítania valamennyi fogyasztó 
számára, sajátos szükségleteik figyelembe 
vétele és képességeik megerősítése 
érdekében különös tekintettel kell lennie a 
kiszolgáltatott fogyasztókra, amint azt a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak 
megerősítésére irányuló stratégiáról szóló 
2012. május 8-i jelentése előírja.

Or. en

Módosítás 80
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 2014–2020-as fogyasztóvédelmi 
programnak megfelelő támogatást kell 
nyújtania a fogyasztók szervezeteinek, 
figyelembe véve a fogyasztókat a jogaikról 
való tájékoztatásban, a fogyasztói 
jogvitákban való támogatásban és a belső 
piac kiépítése során a fogyasztói érdekek 
képviseletében betöltött jelentős 
szerepüket.

Or. en

Módosítás 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni.

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását a fogyasztói magatartás és a 
piaci működési zavarok jobb megértése, 
valamint az intelligensebb szakpolitikai 
tervezés érdekében rendszeresen nyomon 
kell követni és értékelni kell. A 
Bizottságnak éves nyomonkövetési 
jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek, amelyhez adott esetben a 
program jövőbeli kiigazításaira vonatkozó 
javaslatokat kell csatolni. A 
fogyasztóvédelmi politika értékeléséhez 
mutatókat kell kidolgozni.

Or. en
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Módosítás 82
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni.

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika és 
különösen a hozott intézkedések pontos 
hatásának értékeléséhez  mutatókat kell 
kidolgozni.

Or. fr

Módosítás 83
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni.

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása. 
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a származási hely 
jelölése, a megtévesztés, a szavatosság, a 
garancia és egyéb fogyasztói jogok és 
azok érvényesítése, valamint az online 
vásárlások és a szolgáltatások 
telefonszámai tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
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kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni és 
különböző vállalkozásoknál 
szúrópróbákat kell tartani. Az 
eredményeket közzé kell tenni az 
interneten, hogy a fogyasztó láthassa, 
mely vállalkozások mely területeken 
tanúsítanak fogyasztóbarát vagy 
fogyasztóellenes magatartást.

Or. de

Módosítás 84
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Fontos a fogyasztók bizalmának 
megerősítése. E célkitűzés elérése 
érdekében meg kell erősíteni a fellépési 
képességeket, méghozzá megfelelő 
pénzügyi támogatás nyújtása révén olyan 
köztes szereplők számára, mint például az 
európai szintű fogyasztóvédelmi 
szervezetek és az európai fogyasztóvédelmi 
központok, amelyek tájékoztatják és 
támogatják a fogyasztókat jogaik 
gyakorlását, illetve a megfelelő 
vitarendezési mechanizmusokhoz való 
hozzáférést illetően, és amelyek képesek 
fokozni a fogyasztók védelmét és erősíteni 
a fogyasztók bizalmát azáltal, hogy a 
helyszínen intézkednek, illetve személyre 
szabott segítséget, tájékoztatást nyújtanak 
és ilyen jellegű oktatásban részesítenek.

Or. fr

(A volt (4) a) preambulumbekezdés, mivel a FR változatban helytelen a számozás.)

Indokolás

Az európai szintű fogyasztói szervezetek elsőrendű szerepet töltenek be az 
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információterjesztésben, a fogyasztók abban való támogatásában, hogy jogaikkal élhessenek 
és érdekeik képviseletében az új jogszabályok kidolgozása során. Összhang teremtése a 4. 
cikk (5) pontjának b) pontjában javasolt új megfogalmazással.

Módosítás 85
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Rendelkezni kell azokról a támogatható 
tevékenységekről, amelyek révén ezek a 
célkitűzések megvalósíthatók.

(6) Előre konkrétan rendelkezni kell 
azokról a támogatható tevékenységekről, 
amelyek révén ezek a célkitűzések 
megvalósíthatók.

Or. de

Módosítás 86
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Meg kell határozni a támogatásra 
jogosult lehetséges szervezetek csoportjait.

(7) Meg kell határozni a támogatásra 
jogosult lehetséges szervezetek csoportjait.

Or. de

Módosítás 87
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program azon szakpolitikai célkitűzés 
megvalósulását kívánja támogatni, amely 

A program azon új szakpolitikai célkitűzés 
megvalósulását kívánja támogatni, amely 
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az öntudatos fogyasztót helyezi a belső 
piac középpontjába. A program a 
fogyasztók egészsége, biztonsága és 
gazdasági érdekei védelmének, valamint a 
tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik 
védelme céljából történő önszerveződéshez 
való joguk támogatásával fogja ezt 
biztosítani. A program kiegészíti,
támogatja és nyomon követi majd a 
tagállamok szakpolitikáit.

az öntudatos fogyasztót helyezi a belső 
piac középpontjába, megjegyezve, hogy a 
belső piaci liberalizáció az árak 
emelkedéséhez, a minőség csökkenéséhez 
és a szolgáltatások csökkenéséhez vezetett. 
A program a polgárok jólétéhez való 
hozzájárulással, az Unió egész területén a 
gazdaságilag, társadalmilag és 
környezetvédelmi szempontból 
fenntartható fejlődés támogatásával, a 
társadalmi igazságosság, fenntarthatóság 
és szolidaritás kölcsönösen támogató 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
pillérekkel való előmozdításával, melyeket 
a társadalmi-gazdasági kormányzás 
demokratikus és részvételi folyamata 
irányít, valamint polgárok előnyeire és a 
fogyasztóvédelemre helyezett hangsúly 
révén, különösen a fogyasztók egészsége, 
biztonsága és gazdasági érdekei 
védelmének, valamint a tájékoztatáshoz, 
oktatáshoz és az érdekeik védelme céljából 
történő önszerveződéshez való joguk 
támogatásával fogja ezt biztosítani. A 
program kiegészíti és támogatja majd a 
tagállamok szakpolitikáit.

Or. en

Módosítás 88
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2. cikkben meghatározott általános 
célkitűzést a következő egyedi 
célkitűzéseken révén kell megvalósítani:

1. A 2. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések politikai cselekvési keretet 
alkotnak. Ezen általános célkitűzések egy 
részét a következő egyedi célkitűzések
révén kell megvalósítani:

Or. en
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Módosítás 89
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2. célkitűzés – tájékoztatás és oktatás: a 
fogyasztók oktatásának, tájékoztatásának, 
valamint a fogyasztói jogokkal kapcsolatos 
ismereteinek javítása, a fogyasztóvédelmi 
politika tudományos alapjának 
megteremtése és a fogyasztói szervezetek 
támogatása.

b) 2. célkitűzés – tájékoztatás, oktatás, a 
származási hely jelölése és a félrevezetés 
elkerülése: a fogyasztók oktatásának, 
tájékoztatásának, valamint a fogyasztói 
jogokkal kapcsolatos ismereteinek javítása, 
a fogyasztóvédelmi politika tudományos 
alapjának megteremtése és a fogyasztói 
szervezetek támogatása, a származási hely 
jelölése valódiságának ellenőrzése, 
különösen az élelmiszer-ágazatban, ahol a 
nyersanyag származási helye és nem a 
feldolgozás helye számít.

Or. de

Módosítás 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) célkitűzés – jogok és jogorvoslat: a 
fogyasztói jogok megszilárdítása
különösen jogszabályi intézkedések, 
valamint a jogorvoslathoz, többek között 
az alternatív vitarendezéshez való 
hozzáférés javítása révén.

c) célkitűzés – jogok és jogorvoslat: a 
fogyasztói jogok megerősítése különösen 
jogszabályi intézkedések, valamint az 
egyszerű, hatékony, célszerű és olcsó
jogorvoslathoz, többek között az alternatív 
vitarendezéshez való hozzáférés javítása 
révén, a belföldi és a határokon átnyúló 
jogviták rendezése vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont– 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzést különösen az alternatív 
vitarendezés határokon átnyúló viták 
rendezéséhez történő igénybevétele révén, 
valamint egy uniós szintű internetes 
vitarendezési rendszer tevékenysége révén 
értékelik majd.

E célkitűzést különösen az alternatív 
vitarendezés határokon átnyúló vagy 
belföldi viták rendezéséhez történő 
igénybevétele révén, egy uniós szintű 
internetes vitarendezési rendszer 
tevékenysége révén, illetve a vitarendezés 
érdekében fellépő fogyasztók és 
kereskedők alternatív vitarendezést és 
egyéb jogorvoslatot felhasználó 
százalékaránya révén értékelik majd.

Or. en

Módosítás 92
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célkitűzés – végrehajtás: a fogyasztói 
jogok érvényesítésének támogatása a 
nemzeti végrehajtó szervek 
együttműködésének megerősítése és a 
fogyasztóknak történő tanácsadás révén.

d) célkitűzés – végrehajtás: fogyasztói 
jogok érvényesítésének támogatása a 
nemzeti végrehajtó szervek 
együttműködésének megerősítése és a 
fogyasztóknak történő tanácsadás, 
különösen szavatossággal kapcsolatos 
követelések érvényesítése révén, 
különösen a szolgáltatói telefonvonalon 
benyújtott reklamációk vagy az online 
kereskedelem tekintetében;

Or. de

Módosítás 93
Robert Rochefort
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzést különösen a 
fogyasztóvédelmi együttműködési 
hálózaton belüli információáramlás és 
együttműködés szintje, valamint az európai 
fogyasztói központok tevékenysége révén 
értékelik majd.

E célkitűzést különösen a 
fogyasztóvédelmi együttműködési 
hálózaton belüli információáramlás és 
együttműködés szintje, illetve 
hatékonysága, valamint az európai 
fogyasztói központok tevékenysége, a 
fogyasztók körében való ismertsége, 
továbbá a legutóbbi vitarendezési eljárás 
keretében kapott támogatással való 
elégedettségük mértéke révén értékelik 
majd.

Or. fr

Indokolás

Mivel a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat már régóta létezik, a megtartott kritériumok 
tekintetében nagyobb pontosságra van szükség, minőségi jellegű elemeket rendelve hozzájuk.
Továbbá, az információáramlás mérésén kívül javasolt a hálózat hatékonyságának felmérése 
is. Az európai fogyasztói központok értékelése feltárta a fogyasztók körében való ismertségük 
gyengeségét (15%). Figyelembe kell venni a fogyasztók körében való ismertségük és 
láthatóságuk szintjének változását is. A módosított II. melléklettel összhangban.

Módosítás 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, 

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 15. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletben szereplő 
mutatók módosítása érdekében.

törölve 

Or. en
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Módosítás 95
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A termékek nyomon követhetőségének 
és a veszélyes termékekre vonatkozó 
információhoz való hozzáférés javítása;

Or. en

Módosítás 96
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) a fogyasztókat érintő területeken végzett 
szakpolitikai döntéshozatal tudományos 
alapjának kialakítása;

4) a fogyasztókat érintő területeken végzett 
szakpolitikai döntéshozatal tudományos 
alapjának kialakítása és az ahhoz való 
hozzáférés javítása , egy jól átgondolt és 
megfelelően célzott jogszabályozás 
létrehozása, illetve a piac esetleges 
működési zavarainak azonosítása, illetve a 
fogyasztói igények alakulásának 
felmérése céljaira;

Or. fr

Indokolás

Az információs bázis potenciális lehetőségeinek javítása érdekében javítani kell a 
hozzáférhetőségét valamennyi résztvevő fél számára. Egyéb okokból biztosítanunk kell, hogy 
az információs bázis célja az új jogszabályok előkészítése során történő felhasználás legyen 
annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a piac esetleges működési zavarait vagy a 
fogyasztók részéről jelentkező új igényeket.

Módosítás 97
Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) a fogyasztói szervezetek támogatása; 5) a fogyasztói szervezetek uniós, nemzeti 
és regionális szintű támogatása;

Or. fr

Módosítás 98
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont (új) – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a helyi, regionális, nemzeti és európai 
fogyasztói szervezetek kapacitásának, az 
átláthatóságnak, valamint a bevált 
gyakorlatok és a szakértelem cseréjének 
erősítése;

Or. fr

Indokolás

E helyütt át kell venni és fel kell frissíteni a fogyasztóvédelmi politika területén közösségi 
cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló 1926/2006/EK határozat 7. 
cselekvésének gondolatát.

Módosítás 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) a fogyasztói piacok és a fogyasztók 
tájékoztatásának átláthatóbbá tétele;

(6) a belső piac és a fogyasztók 
tájékoztatásának átláthatóbbá tétele, többek 
között a megbízható információhoz való 
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hozzáférés biztosítása révén, mely lehetővé 
teszi a fogyasztók számára, hogy a 
termékek és szolgáltatások árán kívül 
azok minőségét és fenntarthatóságát is 
összehasonlíthassák;

Or. en

Módosítás 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a fogyasztók oktatásának 
előmozdítása;

(7) a fogyasztói tudatosság növelése révén
a fogyasztók képessé tétele arra, hogy 
szabad és tájékozott döntéseket hozzanak;

Or. en

Módosítás 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a fogyasztók oktatásának előmozdítása; (7) a fogyasztók és üzleti szereplők 
fogyasztói jogokról szóló oktatásának 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 7 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) annak biztosítása, hogy a 
kiszolgáltatott fogyasztók is tájékoztatást 
kapjanak a termékekről és 
szolgáltatásokról és ezáltal egyenlő 
esélyük legyen szabad és megalapozott 
döntéseket hozni,

Or. en

Módosítás 103
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) képzési programok és oktatási 
eszközök támogatása többek között 
újságírók, állami hatóságok és iskolák 
számára, különös tekintettel a 
kiszolgáltatott csoportokra;

Or. en

Módosítás 104
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) az alternatív vitarendezési szervezetek 
fejlődésének, valamint egy egész Unióra 
kiterjedő elektronikus platform 
létrehozásának támogatása, mely a 
fogyasztók és a kereskedők számára 
egyetlen belépési pontot biztosít az online 
viták peren kívüli rendezésére, az egész 
Unióban elérhető minőségi alternatív 
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vitarendezési szervezetek révén;

Or. en

Módosítás 105
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) a fogyasztói vitarendezési 
mechanizmusok elérhetőségének 
megkönnyítése valamint azok 
működésének és eredményességének 
nyomon követése, különös tekintettel az 
alternatív vitarendezési rendszerekre, 
beleértve az online formákat, többek között 
a megfelelő informatikai eszközök 
kialakítása és üzemeltetése révén.

(9) a fogyasztói vitarendezési 
mechanizmusok elérhetőségének 
megkönnyítése valamint azok 
működésének és eredményességének 
nyomon követése, különös tekintettel az 
alternatív vitarendezési rendszerekre, 
beleértve az online formákat, többek között 
a megfelelő informatikai eszközök 
kialakítása és üzemeltetése révén, különös 
tekintettel annak biztosítására, hogy a 
kiszolgáltatott fogyasztók szükségleteit és 
jogait megfelelően figyelembe vegyék;

Or. en

Módosítás 106
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9) a fogyasztói vitarendezési 
mechanizmusok elérhetőségének 
megkönnyítése valamint azok 
működésének és eredményességének 
nyomon követése, különös tekintettel az
alternatív vitarendezési rendszerekre, 
beleértve az online formákat, többek között 
a megfelelő informatikai eszközök 

9) az egyéni, és adott esetben kollektív
vitarendezési mechanizmusok, valamint 
azok működésének és eredményességének 
nyomon követése, különös tekintettel a 
fogyasztók számára fenntartott alternatív 
vitarendezési rendszerekre, beleértve az 
online formákat, többek között a megfelelő 
informatikai eszközök kialakítása és 
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kialakítása és üzemeltetése révén. üzemeltetése révén, valamint különös 
figyelmet fordítva a sérülékeny 
személyekre – közöttük idős emberekre 
és/vagy alacsony iskolázottsági fokú 
személyekre – vonatkozó egyedi 
intézkedésekre.

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése a 3. cikk 1. pontjának c) alpontjával és az I. melléklet 9. pontjával

Módosítás 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) a fogyasztói szervezetek bevonása az 
AVR rendszerek gyakorlati 
megszervezésébe és az azokban való 
részvételre, különösen, ha a fogyasztói 
szervezet egy AVR testület 
igazgatótanácsában kíván képviseletet és 
szakértelmet biztosítani;

Or. en

Módosítás 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) a meglévő források és kapcsolattartó 
pontok megszervezése és összehangolása, 
megkönnyítve a megfelelő információk 
polgárokhoz való eljuttatását;
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Or. en

Módosítás 109
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok legalább felében működő, 
a nemzeti szabályoknak vagy gyakorlatnak 
megfelelően reprezentatív, és regionális 
vagy nemzeti szinten aktív szervezetek 
által a fogyasztói érdekek uniós szintű 
képviseletével megbízott szervezetek.

b) a nemzeti szabályoknak vagy 
gyakorlatnak megfelelően reprezentatív, és 
regionális vagy nemzeti szinten aktív 
szervezetek által a fogyasztói érdekek 
uniós szintű képviseletével megbízott 
szervezetek.

Or. fr

Módosítás 110
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések megújítására, 
módosítására vagy felfüggesztésére 
vonatkozó határozat meghozatala céljából 
a Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósításáról (az eredmények és 
hatások tekintetében), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és azok 
uniós hozzáadott értékéről. Az értékelés 
továbbá kitér az egyszerűsítési 
lehetőségekre, azok belső és külső 
koherenciájára, valamint arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések hozzájárulnak-e az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásainak 

Az intézkedések megújítására, 
módosítására vagy felfüggesztésére 
vonatkozó határozat meghozatala céljából 
a Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósításáról (az eredmények és 
hatások tekintetében), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és azok 
uniós hozzáadott értékéről. Az értékelés 
továbbá kitér az egyszerűsítési 
lehetőségekre, azok belső és külső 
koherenciájára, valamint arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések hozzájárulnak-e az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós prioritásainak 
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megvalósításához. Figyelembe veszi a 
korábbi program hosszú távú hatásairól 
szóló értékelés eredményeit.

megvalósításához, és figyelembe veszi, 
hogy a Lisszaboni Szerződés alapját 
képező „versenyképességre” és a 
„költségcsökkentésre” való összpontosítás 
súlyosbította a komoly gazdasági 
egyensúlyhiányokat az euróövezetben 
(ahol jelentős kiviteli többlettel rendelkező 
országok állnak szemben nagy 
költségvetési hiánnyal küszködő 
országokkal) és az Unióban általában, 
aláásva az Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióját. Figyelembe veszi a 
korábbi program hosszú távú hatásairól 
szóló értékelés eredményeit.

Or. en

Módosítás 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás gyakorlása törölve
1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.
2. A Bizottságnak a 3. cikkben említett 
felhatalmazása a 2014–2020 közötti 
időszak programjának idejére szól.
3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti a 
határozatban meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt napon lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusok érvényességét.
4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
5. A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az aktusról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 
hónapon belül nem emel ellene kifogást, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az említett időszak lejárta előtt 
értesíti a Bizottságot arról, hogy nem emel 
kifogást. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére az említett 
időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 112
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jogalkalmazás területén dolgozó 
szakértők cseréje és képzése;

c) a jogalkalmazás területén dolgozó 
szakértők cseréje és képzése, nevezetesen a 
kockázatokat képviselő ágazatokra 
összpontosítva;

Or. fr

Indokolás

A RAPEX 2010-es tevékenységi jelentése kimutatta, hogy az európai uniós jogszabályozásnak 
való megfelelőség hiánya miatt bejelentett termékek nagy része bizonyos ágazatokat érintett 
(nevezetesen a textilágazatot (32%) és a játékokat (25%)).
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Módosítás 113
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a fogyasztókat érintő területeken végzett 
szakpolitikai döntéshozatal tudományos 
alapjának kialakítása;

4. tudományos alapjának kialakítása és az 
ahhoz való hozzáférés javítása a 
fogyasztókat érintő területeken végzett 
szakpolitikai döntéshozatal, egy jól 
átgondolt és megfelelően célzott 
jogszabályozás létrehozása, illetve a piac 
esetleges működési zavarainak 
azonosítása, illetve a fogyasztói igények 
alakulásának felmérése céljaira;

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése e cím megfogalmazása és a 4. cikk 4. pontjának b) alpontjában javasolt 
új megfogalmazás között.

Módosítás 114
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A fogyasztói szervezetek támogatása 5. Pénzügyi hozzájárulás az európai
fogyasztói szervezetek működéséhez

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése e cím megfogalmazása és a 4. cikk b) pontjának 5. alpontjában javasolt 
új megfogalmazás között.

Módosítás 115
Robert Rochefort
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kapacitásépítés a regionális, nemzeti és 
európai fogyasztói szervezetek számára,
különösen a munkatársak képzésével, 
valamint a bevált gyakorlat és szakértelem 
cseréje révén, különösen azokban a
tagállamokban, amelyekben a fogyasztói 
piacok és a tagállami fogyasztói környezet 
ellenőrzéseinek adatai szerint viszonylag 
alacsony szintű a fogyasztói bizalom és 
tudatosság;

b) kapacitásépítés a helyi, regionális, 
nemzeti és európai fogyasztói szervezetek 
számára, nevezetesen a munkatársak
különböző nyelveken, az Unió területén 
bárhol nyújtható képzésével, valamint a 
bevált gyakorlat és szakértelem cseréje 
révén, különösen az olyan tagállamokban
működő fogyasztói szervezetek számára,
ahol az ilyen szervezetek nem megfelelően 
fejlettek, vagy ahol a fogyasztói piacok és 
a tagállami fogyasztói környezet 
ellenőrzéseinek adatai szerint viszonylag 
alacsony szintű a fogyasztói bizalom és 
tudatosság;

Or. fr

Indokolás

A programnak a hangsúlyt azokban a tagállamokban élő fogyasztók védelmére kellene 
helyeznie, amelyekben a fogyasztói szervezetek fejlettsége nem megfelelő. Ezen kívül, a 
TRACE értékelése kimutatta, hogy igény van a képzés nyelveinek és helyszíneinek bővítésére 
annak érdekében, hogy a képzésen még több szervezet vehessen részt.

Módosítás 116
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztói szervezeteket támogató 
finanszírozási mechanizmusok.

Or. en
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Módosítás 117
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A helyi, regionális, nemzeti és európai 
fogyasztói szervezetek kapacitásának, az 
átláthatóságnak, valamint a bevált 
gyakorlatok és a szakértelem cseréjének 
erősítése

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése e cím megfogalmazása és a 4. cikk (1) bekezdése) b. pontjának 5a (új) 
alpontjában javasolt új megfogalmazás között.

Módosítás 118
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A fogyasztói piacok és a fogyasztók 
tájékoztatásának átláthatóbbá tétele

6. A fogyasztói piacok és a fogyasztók 
tájékoztatásának átláthatóbbá tétele, 
konkrétan összehasonlítható, megbízható 
és könnyen hozzáférhető adatokat kínáló 
internetes oldalak révén, többek között a 
határokon átnyúló ügyek esetében is;

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése a 4. cikk b) pontjának 6. pontjával.    

Módosítás 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fogyasztók hasznos termék- és 
szolgáltatási adatokhoz való hozzáférését 
növelő intézkedések;

c) a fogyasztók hasznos, belső piaci
termék- és szolgáltatási adatokhoz való 
hozzáférését növelő intézkedések, amelyek 
nemcsak az árak, hanem a minőség 
összehasonlítását is lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, online és offline 
egyaránt, határokon átnyúló jelleggel is;  

Or. en

Módosítás 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az árak összehasonlítása során 
harmonizált módszereket alkalmazó 
árösszehasonlító honlapok igazolt 
megjelölésének kidolgozása és ezek 
használatának ellenőrzése;

Or. en

Indokolás

Ha tanúsító megjelöléssel ellátott közös módszerek állnának rendelkezésre,ez  biztosítaná az 
egymással versenyző árösszehasonlító weboldalak összehasonlíthatóságát, és a fogyasztók 
érdekében előmozdítaná az árak megbízható összehasonlítását.

Módosítás 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztóvédelmi kérdésekről 
folytatott párbeszédhez nyújtott támogatás, 
beleértve a média számára a fogyasztói 
tudatosság és jogérvényesítés 
ösztönzéséhez biztosított támogatást.

h) a fogyasztóvédelmi kérdésekről 
folytatott párbeszédhez nyújtott támogatás, 
beleértve a média bátorítását a 
felelősségteljes tájékoztatásnyújtásra, 
előmozdítva a fogyasztók tudatosságát és 
jogaik érvényesítését;

Or. en

Módosítás 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) különös figyelmet fordítva a 
kiskorúakra, az agresszív és félrevezető 
televíziós és online reklámok megfékezése 
révén biztosítva a felelősségteljes 
hirdetést;

Or. en

Módosítás 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) különös figyelmet fordítva a 
sérülékeny fogyasztókra – akiknek 
nehézségeik vannak a fogyasztói 
információkhoz való hozzáférés és azok 
megértése terén –, félrevezetésük 
elkerülésének biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 124
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A fogyasztók oktatásának előmozdítása 7. A fogyasztók egész életük során tartó
oktatásának előmozdítása

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése az e bekezdés megfogalmazása és a 4. cikk 7. pontjának b) alpontjában 
javasolt új megfogalmazás között.

Módosítás 125
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogok és jogorvoslat: a fogyasztói jogok 
megszilárdítása különösen jogszabályi 
intézkedések, valamint a jogorvoslathoz, 
többek között az alternatív vitarendezéshez 
való hozzáférés javítása révén

Jogok és jogorvoslat: a fogyasztói jogok
kidolgozása és megszilárdítása különösen 
jogszabályi intézkedések, valamint az 
egyéni és – adott esetben – kollektív
jogorvoslathoz, többek között az alternatív 
vitarendezéshez való hozzáférés javítása 
révén

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában javasolt új megfogalmazással.    

Módosítás 126
Robert Rochefort
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A fogyasztói vitarendezési 
mechanizmusok elérhetőségének 
megkönnyítése valamint azok 
működésének és eredményességének 
nyomon követése, különös tekintettel az 
alternatív vitarendezési rendszerekre, 
beleértve az online formákat, a többek 
között megfelelő informatikai eszközök 
kialakítása és üzemeltetése révén.

9. az egyéni, és adott esetben kollektív 
vitarendezési mechanizmusokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése a fogyasztók 
számára, valamint azok működésének és 
eredményességének nyomon követése, 
különös tekintettel az alternatív 
vitarendezési rendszerekre, beleértve az 
online formákat, különös figyelmet 
fordítva a sérülékeny személyekre –
közöttük idős emberek és/vagy alacsony 
iskolázottsági fokú személyekre vonatkozó 
egyedi intézkedésekre; a fogyasztók 
számára rendelkezésre álló vitarendezési 
mechanizmusok működésének és 
eredményességének nyomon követése, a
megfelelő informatikai eszközök 
kialakítása és üzemeltetése, akárcsak a 
tagállamokban bevált gyakorlatok és 
szerzett tapasztalatok cseréje révén;

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése a 4. cikk c) pontjának 9. és 9a. pontjában javasolt új megfogalmazással.    

Módosítás 127
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fogyasztói szervezetek AVR 
testületekben való részvételéhez nyújtott 
pénzügyi támogatás

Or. en
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Módosítás 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi 
hálózatba szerveződött köztestületek vagy 
üzleti haszonszerzésre nem törekvő más 
testületek közös cselekvéseihez, amelyek 
tájékoztatást és segítséget nyújtanak a 
fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a 
megfelelő vitarendezési fórumokhoz való 
hozzáférésben – beleértve a peren kívüli 
internetes vitarendezési fórumokat is (az
európai fogyasztói központok hálózata), 
többek között:

11. Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi 
hálózatba szerveződött köztestületek vagy 
üzleti haszonszerzésre nem törekvő más 
testületek közös cselekvéseihez, amelyek 
tájékoztatást és segítséget nyújtanak a 
fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a 
megfelelő vitarendezési fórumokhoz való 
hozzáférésben – beleértve az európai peren 
kívüli internetes vitarendezési fórumot is
(az Online Vitarendezési Platformot), 
többek között:

Or. en

Indokolás

Az európai peren kívüli internetes vitarendezési fórumot a fogyasztói jogviták online 
vitarendezéséről szóló javaslatnak megfelelően elektronikus platformmal látják majd el, 

Módosítás 129
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Pénzügyi hozzájárulás azon, közösségi 
hálózatba szerveződött köztestületek vagy 
üzleti haszonszerzésre nem törekvő más
testületek közös cselekvéseihez, amelyek 
tájékoztatást és segítséget nyújtanak a 
fogyasztóknak jogaik gyakorlásában és a 
megfelelő vitarendezési fórumokhoz való 
hozzáférésben – beleértve a peren kívüli 
internetes vitarendezési fórumokat is (az 
európai fogyasztói központok hálózata), 
többek között:

11. Pénzügyi hozzájárulás közös 
cselekvésekhez és partnerségi 
megállapodások kötéséhez  közösségi 
hálózatba szerveződött köztestületekkel
vagy üzleti haszonszerzésre nem törekvő 
más testületekkel, amelyek tájékoztatást és 
segítséget nyújtanak a fogyasztóknak 
jogaik gyakorlásában és a megfelelő 
vitarendezési fórumokhoz való 
hozzáférésben, beleértve a peren kívüli 
internetes vitarendezési fórumokat is (az 
európai fogyasztói központok hálózatát), 
többek között:
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Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése a 4. cikk d) pontjának 11. alpontjában javasolt új megfogalmazással.

Módosítás 130
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. A fogyasztói szervezetek 
koordinálásához és hálózattá 
szerveződéséhez nyújtott pénzügyi 
támogatás, amelynek célja közös fellépés 
megvalósítása a tisztességtelen üzleti 
gyakorlattal szemben az Unió szintjén.

Or. en

Módosítás 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 célkitűzés – 1 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyszeri 
látogatók száma

Fogyasztói 
oldalak „Az Ön 
online európai 
honlapján” 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_en.htm)

n/a 7 éven belül 
500%-os 
növekedés

Or. en
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Indokolás

Miként az üzleti és polgári jogokkal kapcsolatos online kapcsolattartási pont esetében, „Az 
Ön online európai honlapja” elnevezésű honlap láthatóságát is jelentősen meg kell erősíteni 
a fogyasztók körében.

Módosítás 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 cél – táblázat – 4 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél Cél

7 éven belül 50% 7 éven belül 75%
38.500 (+120 %) 7 éven belül 200.000 (+1140 %) 7 éven belül

Or. en

Módosítás 133
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. célkitűzés: Jogok és jogorvoslat: a 
fogyasztói jogok megszilárdítása 
különösen jogszabályi intézkedések, 
valamint a jogorvoslathoz, többek között 
az alternatív vitarendezéshez való 
hozzáférés javítása révén

3. célkitűzés: Jogok és jogorvoslat: a 
fogyasztói jogok kidolgozása és
megszilárdítása különösen jogszabályi 
intézkedések, valamint az egyéni és – adott 
esetben – kollektív jogorvoslathoz, többek 
között az alternatív vitarendezéshez való 
hozzáférés javítása révén

Or. fr

Indokolás

Összhang teremtése e cím megfogalmazása és a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
javasolt új megfogalmazás között.
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