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Módosítás 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
és 169. cikkére,

Or. en

Módosítás 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 114. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0454/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére, 114. és 169. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0454/2011),

Or. en

Módosítás 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) 
bekezdése és 169. cikke (2) bekezdésének 
a) pontja előírja, hogy az Uniónak a 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) 
bekezdése és 169. cikke (2) bekezdésének 
a) pontja előírja, hogy az Uniónak az 
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Szerződés 114. cikke alapján elfogadott 
intézkedésekkel hozzá kell járulnia a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosításához. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 38. cikke szerint az uniós 
szakpolitikáknak magas szintű 
fogyasztóvédelmet kell biztosítaniuk.

elfogadott intézkedésekkel – többek között
a Szerződés 114. cikke alapján elfogadott 
intézkedésekkel – hozzá kell járulnia a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosításához. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 38. cikke szerint az uniós 
szakpolitikáknak magas szintű 
fogyasztóvédelmet kell biztosítaniuk.

Or. en

Módosítás 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Áruk eladásából vagy szolgáltatás 
nyújtásából eredő panasz esetén a 
fogyasztóknak először mindig a megfelelő 
kereskedővel vagy szolgáltatóval kell 
kapcsolatba lépniük, hogy panaszukat
megvitassák, és a problémát először 
kétoldalúan próbálják megoldani. A 
fogyasztói problémákat ilyen módon sok 
esetben már korábbi szakaszban meg 
lehetne oldani.

Or. de

Indokolás

Ez a korábbi szakaszban teljesítendő kötelezettség az AVR-szervezetek tehermentesítése 
érdekében feltétlenül szükséges.

Módosítás 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

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

(2a) A belső piac jobb működése és 
kiteljesedése érdekében lényeges javítani a 
fogyasztók abba vetett bizalmát, 
különösen a fogyasztók jogainak és a 
jogorvoslatoknak a tisztázásával.

Or. en

Módosítás 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az áruk eladásával vagy 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban 
felmerülő határokon átnyúló jogviták 
rendezésének egyszerű, hatékony, 
azonnali eredményre vezető és 
megfizethető módjaihoz való hozzáférés 
garantálása a fogyasztók javát szolgálja, 
így várhatóan növeli a piac iránti 
bizalmukat. Ez vonatkozik mind az offline 
mind pedig az online tranzakciókra.

Or. en

Módosítás 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti jogviták egyszerű, 
gyors és költségkímélő, bíróságon kívüli 
megoldását kínálja. Az alternatív 

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti azon jogviták 
egyszerű, gyors és költségkímélő, 
bíróságon kívüli megoldását kínálja, 
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vitarendezés azonban az Európai Unióban 
még fejlesztésre szorul. Annak érdekében, 
hogy a fogyasztók teljes mértékben
kihasználhassák e rendszer előnyeit, 
szükséges, hogy az alternatív vitarendezés 
valamennyi típusú fogyasztói jogvita 
esetén elérhető legyen, minősége állandó 
legyen, és a fogyasztók és kereskedők 
tudjanak az ilyen eljárásokról. Emellett az 
AVR-szervezeteknek eredményesen kell 
rendezniük a határokon átnyúló vitákat.

amelyeket előzőleg nem sikerült 
kétoldalúan megoldani. Az alternatív 
vitarendezés azonban az Európai Unióban 
még fejlesztésre szorul. Annak érdekében, 
hogy a fogyasztók teljes mértékben 
kihasználhassák e rendszer előnyeit, 
szükséges, hogy az alternatív vitarendezés 
valamennyi típusú fogyasztói jogvita 
esetén elérhető legyen, minősége állandó 
legyen, és a fogyasztók és kereskedők 
tudjanak az ilyen eljárásokról. Emellett az 
AVR-szervezeteknek eredményesen kell 
rendezniük a határokon átnyúló vitákat.

Or. de

Módosítás 131
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti jogviták egyszerű, 
gyors és költségkímélő, peren kívüli 
megoldását kínálja. Az alternatív 
vitarendezés azonban az Európai Unióban 
még fejlesztésre szorul. Annak érdekében, 
hogy a fogyasztók teljes mértékben 
kihasználhassák e rendszer előnyeit,
szükséges, hogy az alternatív vitarendezés 
valamennyi típusú fogyasztói jogvita 
esetén elérhető legyen, minősége állandó 
legyen, és a fogyasztók és kereskedők 
tudjanak az ilyen eljárásokról. Emellett az 
AVR-szervezeteknek eredményesen kell 
rendezniük a határokon átnyúló vitákat.

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti jogviták egyszerű, 
gyors és költségkímélő, peren kívüli 
megoldását kínálja. Az alternatív 
vitarendezés azonban az Európai Unióban 
még fejlesztésre szorul. Az egységes piac 
működésének javítása érdekében
szükséges, hogy az alternatív vitarendezés 
valamennyi típusú fogyasztói jogvita 
esetén elérhető legyen, minősége állandó 
legyen, és a fogyasztók és kereskedők 
tudjanak az ilyen eljárásokról. Emellett az 
AVR-szervezeteknek eredményesen kell 
rendezniük a határokon átnyúló vitákat.

Or. en

Indokolás

Az AVR létrehozása javítja az egységes piac működését, de nem szükséges, hogy a fogyasztók 
teljes egészében ki tudják használni az ebben rejlő lehetőségeket.
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Módosítás 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok határon átnyúló 
ügyletekkel foglalkozó AVR-
mechanizmusainak következetlen
lefedettsége, minősége és ismertsége uniós 
szintű fellépést igényel. Az irányelvnek
minimumelőírásokat kell megállapítania
az AVR-szervezetek minőségére 
vonatkozóan. Ez nem akadályozhatja meg 
a tagállamokat abban, hogy olyan 
szabályokat fogadjanak el vagy tartsanak 
fenn, amelyek túllépik ezen irányelv 
rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
teljes mértékben kiaknázhassák a belső 
piac nyújtotta lehetőségeket, az AVR-t az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
valamennyi határokon átnyúló jogvitával 
összefüggésben hozzáférhetővé kell tenni, 
és gondoskodni kell arról, hogy a 
fogyasztók és a kereskedők értesüljenek 
ezen eljárások létezéséről. A határokon 
átnyúló kereskedelem és a személyek 
mozgásának bővülésére tekintettel 
lényeges továbbá, hogy az AVR-
szervezetek hatékonyan kezeljék a 
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határokon átnyúló jogvitákat.

Or. en

Módosítás 134
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállami AVR-mechanizmusok 
lefedettségében, színvonalában és 
ismertségében megfigyelhető 
következetlenségek az egységes piac 
akadályai. Ennek eredményeként számos 
fogyasztó tartózkodik a határokon átnyúló 
kereskedelemtől, amellyel szemben 
bizalmatlan, noha a kereskedőkkel 
kialakult vitákat könnyen, gyorsan és 
egyszerűen meg lehetne oldani. Továbbá 
ugyanezen megfontolásból, amennyiben a 
minőségi AVR-eljárások nem megfelelően 
elérhetőek, a kereskedők tartózkodhatnak 
a fogyasztókkal kialakítandó határokon 
átnyúló ügyletektől. Ezen túlmenően az 
olyan tagállamokban letelepedett a 
kereskedők, amelyekben nincsenek
megfelelő AVR-eljárásokhoz, 
versenyhátrányba kerülnek azokhoz a 
kereskedőkhöz képest, akik minőségi 
AVR-eljárásokhoz megfelelő 
hozzáféréssel rendelkeznek, mivel az 
utóbbiak gyorsabban és olcsóbban 
oldhatják meg a fogyasztókkal kialakult 
nézeteltéréseiket. 

Or. el

Módosítás 135
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jól működő alternatív vitarendezés 
Európai Unióban való kialakítása 
elengedhetetlen a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmának növeléséhez, többek 
között az e-kereskedelem területén. Az 
alternatív vitarendezés fejlesztésének a 
tagállamokban meglévő AVR-eljárásokra 
kell épülnie, tiszteletben tartva a 
tagállamok jogi hagyományait.

(6) A jól működő alternatív vitarendezés 
Európai Unióban való kialakítása segíteni 
fogja a fogyasztók egységes piacba vetett 
bizalmának növelését, többek között az e-
kereskedelem területén. Az alternatív 
vitarendezés fejlesztésének a 
tagállamokban meglévő különböző AVR-
eljárásokra kell épülnie, amelyek 
eredményesek a kereskedők és a 
fogyasztók közötti viták rendezésében. E 
fejlesztéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
tagállamok jogi hagyományait.

Or. en

Indokolás

Az Unión belül az AVR-hálózat kialakításának azokra a meglévő AVR-rendszerekre kell 
épülnie, amelyeket a tagállamok már bevezettek. Azok a meglévő AVR-rendszerek, amelyek 
hatékonyak és megfelelnek a minőségi követelményeknek, egymáshoz képest gyakran eltérő 
sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, és egy ilyen jellegű fejlesztésnél e sokféleség tiszteletben 
tartását kell alapul venni.

Módosítás 136
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
fogyasztók kereskedőkkel szemben 
benyújtott panaszait, de a kereskedők 
fogyasztókkal szemben benyújtott 
panaszait is. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők közötti 

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez kizárólag a fogyasztók 
kereskedőkkel szemben benyújtott 
panaszait foglalja magában. Az irányelv 
nem alkalmazandó sem a kereskedők által 
a fogyasztókkal szemben tett panaszokra, 
sem pedig a kereskedők közötti jogvitákra, 
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jogvitákra, azonban nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

azonban nem akadályozhatja meg a 
tagállamokat abban, hogy rendelkezéseket 
fogadjanak el vagy tartsanak hatályban az 
ilyen jogviták peren kívüli rendezésének 
eljárásaira vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
fogyasztók kereskedőkkel szemben 
benyújtott panaszait, de a kereskedők 
fogyasztókkal szemben benyújtott 
panaszait is. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők közötti 
jogvitákra, azonban nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia, az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások kivételével. Ez 
magában foglalja a fogyasztók 
kereskedőkkel szemben benyújtott 
panaszait, de a kereskedők fogyasztókkal 
szemben benyújtott panaszait is. Az 
irányelv nem alkalmazandó a kereskedők 
közötti jogvitákra, azonban nem 
akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 
hogy rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 138
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
fogyasztók kereskedőkkel szemben 
benyújtott panaszait, de a kereskedők 
fogyasztókkal szemben benyújtott 
panaszait is. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők közötti 
jogvitákra, azonban nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
digitális tartalom díjazás ellenében 
történő értékesítésével vagy 
szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő 
jogvitákat is. Az irányelv a fogyasztók 
kereskedőkkel szemben benyújtott 
panaszaira is kiterjed. Az irányelv a 
kereskedők fogyasztókkal szemben 
benyújtott panaszaira nem terjed ki. Az 
irányelv nem alkalmazandó a kereskedők 
közötti jogvitákra, azonban nem 
akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 
hogy rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a digitális tartalmak is ide tartoznak. Tekintve, hogy egyes 
AVR-szolgáltatók azért jöttek létre, hogy a fogyasztók és a kereskedők közötti egyenlőtlen 
erőviszonyokat ellensúlyozzák, nem volna helyénvaló megkövetelni e szervezetektől azt, hogy 
elfogadják a kereskedők által a fogyasztók ellen kezdeményezett jogvitákat. Az AVR nem 
használható követelések behajtására.

Módosítás 139
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
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vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
fogyasztók kereskedőkkel szemben 
benyújtott panaszait, de a kereskedők 
fogyasztókkal szemben benyújtott 
panaszait is. Az irányelv nem vonatkozik a 
kereskedők közötti nézeteltérésekkel, 
ugyanakkor nem akadályozzák a 
tagállamokat abban, hogy intézkedéseket 
léptessenek életbe vagy az ilyen típusú 
viták peren kívüli rendezésére szolgáló 
hatályos rendelkezéseket tartsanak fel.

vonatkoznia; egyaránt beleértve az összes 
állami és a magánszektorbeli szállítót. Ez 
magában foglalja a fogyasztók 
kereskedőkkel szemben benyújtott 
panaszait, de a kereskedők fogyasztókkal 
szemben benyújtott panaszait is. Az 
irányelv nem vonatkozik a kereskedők 
közötti nézeteltérésekkel, ugyanakkor nem 
akadályozzák a tagállamokat abban, hogy 
intézkedéseket léptessenek életbe vagy az 
ilyen típusú viták peren kívüli rendezésére 
szolgáló hatályos rendelkezéseket tartsanak 
fel.

Or. el

Módosítás 140
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők 
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
fogyasztók kereskedőkkel szemben 
benyújtott panaszait, de a kereskedők 
fogyasztókkal szemben benyújtott 
panaszait is. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők közötti 
jogvitákra, azonban nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók által a 
kereskedőkkel szemben kezdeményezett 
jogvitákra kell vonatkoznia, mind az 
offline, mind pedig az online vásárlás 
esetében, melybe beletartozik a díjazás 
ellenében nyújtott digitális tartalom, 
valamennyi gazdasági ágazatban. Az 
irányelv nem alkalmazandó az általános 
érdekű nem gazdasági szolgáltatásokra, 
amelyeket nem pénzügyi haszon szerzése 
érdekében végeznek. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők által a 
fogyasztókkal szemben kezdeményezett
jogvitákra vagy panaszokra, vagy a 
kereskedők közötti jogvitákra, azonban az 
irányelv nem akadályozhatja meg a 
tagállamokat abban, hogy rendelkezéseket 
fogadjanak el vagy tartsanak hatályban az 
ilyen jogviták peren kívüli rendezésének 
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eljárásaira vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 141
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók és kereskedők
között felmerülő jogvitákra kell 
vonatkoznia. Ez magában foglalja a 
fogyasztók kereskedőkkel szemben
benyújtott panaszait, de a kereskedők 
fogyasztókkal szemben benyújtott 
panaszait is. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők közötti 
jogvitákra, azonban nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók által a 
kereskedőkkel szemben benyújtott, 
szerződéses jellegű jogvitákkal összefüggő 
panaszokra kell vonatkoznia, online 
eladás esetén is, melybe szintén 
beletartozik a digitális tartalmak 
szállítása. Az irányelv nem alkalmazandó 
az általános érdekű, nem gazdasági 
szolgáltatásokra, sem pedig a kereskedők 
által a beteg egészségügyi állapotának 
kivizsgálása, megőrzése vagy 
helyreállítása érdekében nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra, melybe 
beletartozik az orvosi rendelvényre 
elérhető gyógyszerek kiadása és a 
gyógyászatieszköz-ellátás is. Ez az 
irányelv nem alkalmazandó a kereskedők 
által a fogyasztókkal szemben tett 
panaszokra, vagy a kereskedők közötti 
jogvitákra, azonban nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi



PE489.695v01-00 14/154 AM\903359HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A fogyasztókat ösztönözni kell arra, 
hogy első lépésben forduljanak 
közvetlenül a kereskedőhöz vagy az általa 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerhez, 
hogy megpróbáljanak békés úton 
megoldást találni. Ez az eljárás a 
fogyasztói jogviták rendezésére gyors 
eszköz lehet, még akkor is, ha csak 
korlátozott ideig kell elérhetőnek lennie.

Or. fr

Módosítás 143
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A fogyasztó fogalommeghatározásának 
azon természetes személyeket kell 
magában foglalnia, akik saját szakmájuk, 
üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk 
körén kívül eső területen járnak el.
Amennyiben azonban a szerződéseket 
részben a személy szakmájába, részben 
pedig azon kívül eső felhasználás céljából 
kötik (kettős célú szerződések), és a 
kereskedési cél annyira korlátozott, hogy 
a teljesítés egésze szempontjából nem 
elsőrendű, az adott személy szintén 
fogyasztónak tekintendő.

(8) A fogyasztó fogalommeghatározásának 
azon természetes személyeket kell 
magában foglalnia, akik saját szakmájuk, 
üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk 
körén kívül eső területen járnak el.

Or. en

Indokolás

A fogyasztó fogalmának kiterjesztése a kettős célú szerződésekre (részben a személy 
szakmájához, részben pedig ahhoz nem kapcsolódó céllal kötött szerződések) zavart okoz, 
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különösen azért, mert a 4. cikk a) pontjában szereplő meghatározás egyértelműen kimondja, 
hogy a fogyasztó „bármely természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai 
célból cselekszik”.

Módosítás 144
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az irányelv irányadó az olyan uniós 
jogszabályokkal szemben, amelyek
meghatározott ágazatokban AVR-
szervezetek létrehozásának ösztönzésére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.
Ahol az ilyen szervek létrehozásáról 
ágazatspecifikus jogszabályok 
rendelkeznek, az irányelv csak annyiban
irányadó, amennyiben az ilyen 
jogszabályok nem biztosítanak legalább 
egyenértékű fogyasztóvédelmet.

(10) Ha ezen irányelv bármely 
rendelkezése ellentétes valamely más, 
konkrét ágazatot szabályozó uniós jogi 
aktus rendelkezésével, az adott ágazatra 
az utóbbi uniós jogi aktus rendelkezése 
irányadó és alkalmazandó. Ugyanakkor, 
ha a rendelkezés meghatározott 
ágazatokban AVR-szervezetek 
létrehozásának ösztönzésére irányul, az 
irányelv vonatkozó rendelkezései 
irányadók és alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Nehéz volna végrehajtani a különböző uniós jogszabályok által biztosított fogyasztóvédelem 
szintjének összehasonlítására vonatkozó követelményt. Emellett ennek az irányelvnek kell 
irányadónak lennie az egyéb uniós jogszabályok különös rendelkezéseivel szemben, és nem a 
jogszabályok egészének.

Módosítás 145
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ezen irányelv végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében a Bizottság a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
iránymutatásokat dolgoz ki ezen irányelv 
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és más uniós jogszabályok kapcsolatára 
vonatkozóan.

Or. el

Módosítás 146
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az AVR-szervek az Unió egészét 
tekintve, de a tagállamokon belül is 
rendkívül sokfélék. Az irányelv hatálya alá 
kell tartoznia minden olyan szervezetnek, 
amely tartós alapon jött létre, és viták 
AVR-eljárással történő rendezésével 
foglalkozik. Az AVR-szervezetek keretein 
kívül folyó, ad hoc alapon, egy fogyasztó 
és egy kereskedő közötti egyetlen jogvita 
rendezésére szolgáló választottbírósági 
eljárás nem tekintendő AVR-eljárásnak.

(11) Az AVR-szervek az Unió egészét 
tekintve, de a tagállamokon belül is 
rendkívül sokfélék. Az irányelv hatálya alá 
kell tartoznia minden olyan szervezetnek, 
amely tartós alapon jött létre, a fogyasztók 
és kereskedők közötti jogviták rendezése 
céljából, és amelyek tekintetében sor 
került az ezen irányelv 17. cikkének (2) 
bekezdése szerinti jegyzékbe vételre. Az 
AVR-szervezetek keretein kívül folyó, ad 
hoc alapon, egy fogyasztó és egy 
kereskedő közötti egyetlen jogvita 
rendezésére szolgáló választottbírósági 
eljárás nem tekintendő AVR-eljárásnak.

Or. en

Indokolás

Azokra az AVR-szolgáltatókra, akik az irányelv értelmében nem választják az AVR-szervezetté 
alakulás lehetőségét, nem vonatkoznak az irányelv rendelkezései.

Módosítás 147
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az irányelv nem alkalmazandó az (12) Az irányelv nem alkalmazandó sem a
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olyan vitarendező szervek előtt folyó
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, sem pedig kereskedők által 
fenntartott panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra. A felek közötti 
közvetlen tárgyalásra sem alkalmazandó. 
Nem alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

kereskedők által fenntartott panaszkezelő 
rendszerek keretében folyó eljárásokra, 
sem pedig a felek közvetlen tárgyalásaira. 
Nem alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

Or. fr

Módosítás 148
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, sem pedig kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra. A felek 
közötti közvetlen tárgyalásra sem 
alkalmazandó. Nem alkalmazandó továbbá 
a jogvitára vonatkozó bírósági eljárás 
folyamán a bíró részéről a vita rendezésére 
tett kísérletekre sem.

(12) Az irányelv nem alkalmazandó a 
kereskedők által üzemeltetett panaszkezelő 
rendszerek keretében folyó eljárásokra, 
sem pedig a felek közötti közvetlen 
tárgyalásokra. Nem alkalmazandó továbbá 
a jogvitára vonatkozó bírósági eljárás 
folyamán a bíró részéről a vita rendezésére 
tett kísérletekre sem.

Or. en

Indokolás

A kereskedők által végzett vagy „házon belüli” vitarendezés nem zárható ki, mivel ez az 
alternatív vitarendezési mechanizmus fontos része. A 98/257/EK ajánlás bizonyos feltételek 
teljesülése mellett nem zárta ki ezt a típusú vitarendezést. A „házon belüli” vitarendezés 
valódi hozzáadott értéket jelenthet a peren kívüli vitarendezésben, mivel technikai/helyi 
ismereteket biztosít és lehetővé teszi a vita helyéhez közeli vitarendezés kialakítását, ami a 
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felek számára fontos.

Módosítás 149
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, sem pedig kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra. A felek közötti 
közvetlen tárgyalásra sem alkalmazandó. 
Nem alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

(12) Az irányelv alkalmazandó azokra a 
vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, aki teljes mértékben eleget 
tesz a függetlenség és a pártatlanság 
külön követelményeinek. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra, sem pedig a 
felek közötti közvetlen tárgyalásokra. Nem 
alkalmazandó a jogvitára vonatkozó 
bírósági eljárás folyamán a bíró részéről a 
vita rendezésére tett kísérletekre sem.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az Unióban olyan jól működő és hatékony AVR-rendszerek jelenlétére, amelyekben 
a felelős természetes személy kizárólag a kereskedő alkalmazásában áll, valamint az irányelv 
azon egyértelmű célkitűzésére, mely szerint a létező AVR-szervezetekre kell támaszkodni, ki 
kell terjeszteni a hatályt az ilyen AVR-rendszerekre, amennyiben azok megfelelnek az 
irányelvben meghatározandó függetlenség és pártatlanság követelményének.

Módosítás 150
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az irányelv nem alkalmazandó azokra (12) Az irányelv alkalmazandó azokra a 
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a vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, sem pedig kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra. A felek közötti 
közvetlen tárgyalásra sem alkalmazandó. 
Nem alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, feltéve, hogy teljes 
mértékben eleget tesz az irányelv II. 
fejezetében meghatározott 
követelményeknek. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra, sem pedig a 
felek közötti közvetlen tárgyalásra. Nem 
alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

Or. en

Módosítás 151
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, sem pedig kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra. A felek közötti 
közvetlen tárgyalásra sem alkalmazandó. 
Nem alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

(12) Az irányelv nem alkalmazandó a 
kereskedők által üzemeltetett panaszkezelő 
rendszerek keretében folyó eljárásokra. A 
felek közötti közvetlen tárgyalásra sem 
alkalmazandó. Nem alkalmazandó továbbá 
a jogvitára vonatkozó bírósági eljárás 
folyamán a bíró részéről a vita rendezésére 
tett kísérletekre sem.

Or. en
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Módosítás 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan áruk eladására vagy olyan 
szolgáltatások nyújtására, amelyeket 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásként nyújtanak, és így állami 
feladatot jelentenek. Ez vonatkozik 
például a vízellátással, a 
szennyvízgazdálkodással és a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatásokra, amennyiben ezeket 
valamely tagállamban törvényileg 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásként szabályozzák.

Or. de

Módosítás 153
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az irányelv nem alkalmazandó 
azokra a vitarendező szervezetek előtt 
folyó eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, kivéve, ha eleget tesz a 
vitarendezésért felelős természetes személy 
megfelelő függetlenségének és 
pártatlanságának biztosítására vonatkozó 
bizonyos követelményeknek.

Or. en



AM\903359HU.doc 21/154 PE489.695v01-00

HU

Indokolás

A kereskedők által végzett, vagy „házon belüli” vitarendezés nem zárható ki, mivel az 
alternatív vitarendezési mechanizmus fontos része. A 98/257/EK ajánlás bizonyos feltételek 
teljesülése mellett nem zárta ki ezt a típusú vitarendezést. A „házon belüli” vitarendezés 
valódi hozzáadott értéket jelenthet a peren kívüli vitarendezésben, mivel technikai/helyi 
ismereteket biztosít és lehetővé teszi a vita helyéhez közeli vitarendezés kialakítását, ami a 
felek számára fontos.

Módosítás 154
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az irányelv nem alkalmazandó a 
jogviták rendezésével foglalkozó szervek 
eljárásaira abban az esetben, ha a 
jogviták rendezéséért felelős természetes 
személyeket kizárólag egy kereskedő vagy 
szakmai szövetség alkalmazza vagy fizeti, 
amennyiben – azon túl, hogy e szervek
működése megfelel az irányelv II. 
fejezetében meghatározott 
követelményeknek – e természetes 
személyek tiszteletben tartják az irányelv 
6. cikkének (2a) bekezdésében 
meghatározott külön feltételeket. E 
tekintetben a jogviták rendezésével 
foglalkozó szervet évente egyszer 
értékelnie kell azon illetékes állami 
hatóságnak, amelyhez a szerv tartozik, 
annak megállapítása céljából, hogy 
valóban eleget tesz-e ennek a két 
feltételnek.

Or. fr

Módosítás 155
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 
AVR-szervezetekhez lehessen fordulni. A 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy e kötelezettséget akár a meglévő 
AVR-szervekre támaszkodva teljesítsék, 
szükség esetén azok hatáskörének 
kiigazításával, akár új AVR-szervek 
létrehozásának előírásával. Az irányelv 
nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
ágazatspecifikus AVR-szerveket hozzanak 
létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy rendelkezzenek egy olyan 
AVR-szerv létrehozásáról, amely azokkal a 
fennmaradó jogvitákkal foglalkozik, 
amelyek rendezéséért egyetlen konkrét 
szervezet sem felelős.

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 
AVR-szervezetekhez lehessen fordulni, 
amelyekről az irányelv 17. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az Európai 
Bizottságot értesítették. A tagállamoknak 
lehetőséget kell adni arra, hogy e 
kötelezettséget akár a meglévő AVR-
szervekre támaszkodva teljesítsék, szükség 
esetén azok hatáskörének kiigazításával, 
akár új AVR-szervek létrehozásának 
előírásával. Az irányelv nem kötelezheti a 
tagállamokat arra, hogy ágazatspecifikus 
AVR-szerveket hozzanak létre valamennyi 
kiskereskedelmi ágazatban. A tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
rendelkezzenek egy olyan AVR-szerv 
létrehozásáról, amely azokkal a 
fennmaradó jogvitákkal foglalkozik, 
amelyek rendezéséért egyetlen konkrét 
szervezet sem felelős.

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóság az irányelvre irányuló javaslatban meghatározott követelményt 
teljesítő valamennyi AVR-szervezetről értesítést küld az Európai Bizottságnak, az irányelvre 
irányuló javaslat 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Módosítás 156
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, (13) A tagállamoknak meg kell 
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hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 
AVR-szervezetekhez lehessen fordulni. A 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy e kötelezettséget akár a meglévő
AVR-szervekre támaszkodva teljesítsék, 
szükség esetén azok hatáskörének 
kiigazításával, akár új AVR-szervek 
létrehozásának előírásával. Az irányelv 
nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
ágazatspecifikus AVR-szerveket hozzanak 
létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy rendelkezzenek egy olyan 
AVR-szerv létrehozásáról, amely azokkal a 
fennmaradó jogvitákkal foglalkozik, 
amelyek rendezéséért egyetlen konkrét 
szervezet sem felelős.

könnyíteniük a szakmai és fogyasztói 
szervezetek számára AVR-szervezetek 
létrehozását, vagy az irányelvben 
megállapított minőségi követelményhez 
kell igazítaniuk a már létező jól működő 
AVR-szervezetek hatáskörét. Az irányelv 
nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
ágazatspecifikus AVR-szerveket hozzanak 
létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy rendelkezzenek egy olyan, 
a fennmaradó ügyekben illetékes AVR-
szervezet létrehozásáról, amely azokkal a 
határokon átnyúló jogvitákkal foglalkozik, 
amelyek rendezéséért egy konkrét 
szervezet sem felelős.

Or. en

Módosítás 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 
AVR-szervezetekhez lehessen fordulni. A 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy e kötelezettséget akár a meglévő 
AVR-szervekre támaszkodva teljesítsék, 
szükség esetén azok hatáskörének 
kiigazításával, akár új AVR-szervek 
létrehozásának előírásával. Az irányelv 
nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
ágazatspecifikus AVR-szerveket hozzanak 
létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy rendelkezzenek egy olyan, 

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 
AVR-szervezetekhez forduljanak. A 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy e kötelezettséget akár a meglévő 
AVR-szervekre támaszkodva teljesítsék, 
szükség esetén azok hatáskörének 
kiigazításával, akár új AVR-szervek 
létrehozásának előírásával. Az irányelv 
nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
ágazatspecifikus AVR-szerveket hozzanak 
létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy rendelkezzenek egy olyan, 
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a fennmaradó ügyekben illetékes AVR-
szervezet létrehozásáról, amely azokkal a 
jogvitákkal foglalkozik, amelyek 
rendezéséért egy konkrét szervezet sem 
felelős.

a fennmaradó ügyekben illetékes AVR-
szervezet létrehozásáról, amely azokkal a 
jogvitákkal foglalkozik, amelyek 
rendezéséért egy konkrét szervezet sem 
felelős.

Or. it

Indokolás

Néhány tagállam pozitív tapasztalatának megfelelően a jogviták egy hatékony alternatív 
vitarendezési rendszernek a bírósághoz fordulás előtt egyeztetési eljárás kötelező 
alkalmazásán kellene alapulnia.

Módosítás 158
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 
AVR-szervezetekhez lehessen fordulni. A 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra,
hogy e kötelezettséget akár a meglévő 
AVR-szervekre támaszkodva teljesítsék, 
szükség esetén azok hatáskörének 
kiigazításával, akár új AVR-szervek 
létrehozásának előírásával. Az irányelv 
nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy 
ágazatspecifikus AVR-szerveket hozzanak 
létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy rendelkezzenek egy olyan 
AVR-szerv létrehozásáról, amely azokkal a 
fennmaradó jogvitákkal foglalkozik, 
amelyek rendezéséért egyetlen konkrét 
szervezet sem felelős.

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
szerződéses jogviták esetén az ezen 
irányelvben meghatározott minőségi 
követelményeknek megfelelő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni. A 
tagállamok oly módon is teljesíthetik e 
kötelezettséget, hogy a meglévő AVR-
szervezetekre támaszkodnak, szükség 
esetén hozzáigazítva azok hatáskörét az 
irányelv rendelkezéseihez, vagy új AVR-
szervezetek létrehozását írják elő. Az 
irányelv nem kötelezheti a tagállamokat 
arra, hogy ágazatspecifikus AVR-szerveket 
hozzanak létre valamennyi kiskereskedelmi 
ágazatban. A tagállamoknak 
rendelkezniük kell egy olyan, a 
fennmaradó ügyekben illetékes AVR-
szervezet létrehozásáról, amely azokkal a 
jogvitákkal foglalkozik, amelyek 
rendezéséért egy konkrét szervezet sem 
felelős, a teljes földrajzi lefedettség és az 
alternatív vitarendezési lehetőségek 
igénybevételének biztosítása érdekében 
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valamennyi tagállamban.

Or. en

Módosítás 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az irányelv nem sértheti a
tagállamokban letelepedett azon 
kereskedők jogait, akik egy másik 
tagállamban található AVR-szervezethez 
tartoznak. A tagállamoknak ösztönözniük 
kell az ilyen szervezetek fejlesztését.

(14) Az irányelv nem sértheti a 
tagállamokban letelepedett azon 
kereskedők jogait, akik egy másik 
tagállamban található AVR-szervezethez 
tartoznak. A tagállamoknak támogatniuk
kell az ilyen szervezetek fejlesztését. Az 
AVR-szervezeteknek azonban maguknak 
kell gondoskodniuk finanszírozásukról, 
például adományokból, tagsági 
hozzájárulásokból, a nyújtott 
szolgáltatások ellenében felszámított 
kisebb díjakból, valamint több szervezet és 
tag összekapcsolódása révén. A 
tagállamok általi finanszírozás csak az 
utolsó helyen szerepelhet.

Or. de

Indokolás

Az AVR-szervezetek feladata a gazdasági tevékenységekből adódó jogviták megoldása. Ezt 
alapvetően nem az államnak, és így nem az adófizetőknek kell finanszírozniuk, akiknek semmi 
közük az egyes magánjellegű vitákhoz.

Módosítás 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az irányelvet azon tagállamok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek 
egy kereskedő és több fogyasztó közötti 
azonos vagy hasonló jogviták rendezésére 
szolgáló AVR-eljárásokat vezetnek be 
vagy tartanak fenn. Az ilyen eljárásokat 
az Unióban a kollektív AVR-eljárások 
továbbfejleszése előkészítő lépésének lehet 
tekinteni.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem kellene a tagállamok számára előírni, hogy milyen további jogaik vannak.

Módosítás 161
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az irányelv nem érintheti hátrányosan 
azon tagállamokat, amelyek egy kereskedő 
és több fogyasztó közötti azonos vagy 
hasonló jogviták együttes rendezésére 
szolgáló AVR-eljárásokat vezetnek be 
vagy tartanak fenn. Az ilyen eljárásokra a 
kollektív AVR-eljárások unióbeli 
továbbfejlesztésének előkészítő lépéseként 
lehet tekinteni.

(15) Az irányelv nem érintheti hátrányosan 
azon tagállamokat, amelyek egy kereskedő 
és több fogyasztó közötti azonos vagy 
hasonló jogviták együttes rendezésére 
szolgáló AVR-eljárásokat vezetnek be 
vagy tartanak fenn. Átfogó 
hatásvizsgálatokat kell készíteni a 
kollektív peren kívüli rendezésről mielőtt 
a javaslatokat uniós szinten benyújtják.

Or. en

Módosítás 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

(16a) Az AVR-eljárás során mindvégig 
biztosítani kell a titoktartást és 
magánélethez való jogot. Amennyiben 
példaértékű végső döntéseket tesznek 
közzé, a felek nevét és a rájuk való 
esetleges utalásokat – amennyiben nem 
áll rendelkezésre mindkét fél kifejezett 
hozzájárulása – felismerhetetlenné kell 
tenni.

Or. de

Indokolás

Itt is ügyelni kell az adatvédelemre.

Módosítás 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az AVR-szervezetek pártatlansága 
és integritása kulcsfontosságú annak 
érdekében, hogy az európai polgárok 
bízhassanak abban, hogy az AVR-
mechanizmusok számukra a viták 
méltányos és független kimenetelét 
biztosítják.

Or. en

Módosítás 164
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja.

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak és függetlennek tekinteni, ha 
nem lehet rá olyan kényszert gyakorolni, 
amely potenciálisan befolyásolná a vitához 
való hozzáállását. Különösen fontos 
biztosítani, hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja. Külön feltételeket kell 
alkalmazni a jogviták bíróságon kívüli 
rendezésével megbízott azon természetes 
személyekre, akiket kizárólag a kereskedő 
vagy egy szakmai szövetség alkalmaz és 
fizet.

Or. fr

Módosítás 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos, hogy 
biztosítható legyen az ilyen nyomás 
hiánya, amikor az AVR-szervezetet a 
vitában álló egyik fél vagy olyan szervezet 
finanszírozza, amelynek az egyik fél tagja.

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Ezt a kényszert nem szabad 
csak azért automatikusan adottnak 
tekinteni, mert az alternatív 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt részben a felek egyike 
finanszírozza. Mindazonáltal különösen
akkor fontos, hogy biztosítható legyen az 
ilyen nyomás hiánya, amikor az AVR-
szervezetet kizárólag a vitában álló egyik 
fél vagy kizárólag olyan szervezet 
finanszírozza, amelynek az egyik fél tagja.
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Or. de

Módosítás 166
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja.

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja, a kereskedő által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében. Külön követelményeket kell 
megállapítani azokra az AVR-
rendszerekre, amelyekben a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyeket kizárólag a kereskedő 
foglalkoztatja.

Or. en

Indokolás

Fontos a külön követelmények megállapítása azokra AVR-rendszerekre, amelyekben a 
vitarendezésért felelős természetes személyeket kizárólag a kereskedő foglalkoztatja, annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen a pártatlanság és a függetlenség követelményének 
teljesülése.

Módosítás 167
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja.

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja. Ezért azok az eljárások, 
amelyekben a vitarendezésért felelős 
természetes személy a kereskedő 
kizárólagos alkalmazásában áll vagy tőle 
bármely más formában díjazást kap, nem 
tekinthetők az ezen irányelv értelmében 
vett AVR-eljárásnak, így ezeket 
értelemszerűen ki kell zárni az irányelv 
hatálya alól. Ugyanakkor az irányelv nem 
befolyásolhatja annak lehetőségét, hogy 
az üzleti vagy szakmai szövetségek egy 
AVR-szervezetnek pénzügyi támogatást 
juttassanak.

Or. en

Módosítás 168
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos biztosítani, 
hogy ne álljon fenn ilyen 
nyomásgyakorlási lehetőség, amikor az 
AVR-szervet a vitában álló egyik fél vagy 
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olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja.

olyan szervezet finanszírozza, amelynek az 
egyik fél tagja. Az összeférhetetlenség 
kiküszöbölése érdekében az alternatív 
vitarendezésért felelős természetes 
személyeknek nyilvánosságra kell hozniuk 
az olyan körülmények esetleges 
fennállását, amelyek befolyásolhatják a 
függetlenségüket vagy 
összeférhetetlenséget eredményezhetnek. 
Külön követelményeknek kell 
vonatkozniuk a kizárólag a kereskedő 
alkalmazásában álló személyekre.

Or. en

Módosítás 169
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az AVR sikere – és különösen az 
AVR-eljárások iránti szükséges bizalom 
biztosítása – érdekében alapvetően fontos, 
hogy az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyek megfelelő 
szakértelemmel rendelkezzenek. Ezért a 
tagállamoknak a Bizottsággal 
együttműködésben célzott képzési 
rendszereket kell biztosítaniuk.

Or. en

Módosítás 170
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az AVR-szervezetek és AVR- (18) A kereskedők AVR-eljárásokban való 
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eljárások átláthatóságának biztosítása 
érdekében elengedhetetlen, hogy az AVR-
eljárást megelőzően a vitás felek minden, a 
megalapozott döntések meghozatalához 
szükséges információt megkapjanak.

részvételét előíró nemzeti jogszabályokra 
figyelemmel, az AVR-szervezetek és 
AVR-eljárások átláthatóságának biztosítása 
érdekében elengedhetetlen, hogy az AVR-
eljárást megelőzően a vitás felek minden, a 
megalapozott döntések meghozatalához 
szükséges információt megkapjanak.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban léteznek kötelező AVR-rendszerek, ami bizonyos körülmények között 
megköveteli a vállalkozásoktól AVR-eljárások indítását.

Módosítás 171
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárásról 
kell rendelkezni, amely időtartama 
általában nem haladja meg a 90 napot. Az 
AVR-szervezetnek lehetővé kell tenni ezen 
időtartam meghosszabbítását, amennyiben 
az adott vita összetettsége azt megkívánja.

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárásról 
kell rendelkezni, amely időtartama 
általában nem haladja meg a panasz teljes 
anyagának az AVR-szervezet általi 
átvétele napjától számított 90 naptári 
napot. Az AVR-szervezetnek lehetővé kell 
tenni ezen időtartam meghosszabbítását, 
amennyiben az adott vita összetettsége azt 
megkívánja.

Or. fr

Módosítás 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárásról 
kell rendelkezni, amely időtartama 
általában nem haladja meg a 90 napot. Az 
AVR-szervezetnek ezt az időtartamot meg 
tudnia hosszabbítani, amennyiben az 
adott vita összetettsége azt megkívánja.

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárásról 
kell rendelkezni, amelynek időtartama a 
panasz AVR-szervezethez való 
beérkezésétől az AVR-szervezet 
megoldásra tett javaslatáig általában nem 
haladja meg a 90 naptári napot. Rendkívül 
összetett viták esetén a megfelelő ügy 
bizonyos szempontjainak objektív 
megvizsgálása céljából az AVR-
szervezetek számára kivételesen 
lehetőséget kell adni a határidő 
meghosszabbítására.

Or. de

Módosítás 173
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárásról 
kell rendelkezni, amely időtartama 
általában nem haladja meg a 90 napot. Az 
AVR-szervezetnek ezt az időtartamot meg 
tudnia hosszabbítani, amennyiben az adott 
vita összetettsége azt megkívánja.

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárásról 
kell rendelkezni, amely időtartama 
általában nem haladja meg a 90 napot. Az 
AVR-szervek számára lehetővé kell tenni, 
hogy ezt az időtartamot 
meghosszabbíthassák, amennyiben az adott 
vita összetettsége vagy egyéb indok azt 
megkívánja.

Or. en

Indokolás

A cél, hogy az AVR-szervezetek indokolt esetben kiterjeszthessék ezt a határidőt, hogy a 
fogyasztók számára minőségi, és nem csupán gyors eredményt lehessen biztosítani.
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Módosítás 174
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A fogyasztók nem mindig tudják 
kihasználni a nézeteltérések békés 
rendezését, vagy amiatt, hogy nincsenek 
tudatában az alternatív vitarendezési 
testületek létezésének, vagy egyszerűen 
amiatt, hogy nem kívánják azokat igénybe 
venni. Ezzel egyidejűleg néhány 
tisztességtelen vagy megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlat valószínűleg 
látens, ám rendszeresen és nagyszámú 
fogyasztóra gyakorolhat igen negatív 
hatást anélkül, hogy ezeket a 
gyakorlatokat jeleznék és kezelnék. 
Ezekben az esetekben kívánatos, hogy az 
adott AVR-szervezet döntési hatáskörrel 
rendelkezzen a vizsgálati eljárások 
megindítására az azokkal a kereskedelmi 
gyakorlatokkal kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok alapján, amelyekben nem 
nyújtottak be érdemi fogyasztói 
panaszokat, de amelyeket illetően azonban 
ésszerűen gyanítható vagy bizonyíték van 
arra, hogy azok jelentős mértékben 
megsértik a fogyasztói jogokat, és ezért 
különös figyelmet igényelnek. Az AVR-
szervezetnek továbbá képesnek kell lennie 
arra, hogy a közösséget tájékoztassa 
ezeknek a vizsgálatoknak a 
következtetéseiről és nyilvános 
ajánlásokat fogalmazzon meg a 
kereskedők számára jogsértő 
magatartásuk kijavítására vonatkozóan.

Or. el

Indokolás

A panaszbenyújtás kötelező kivárása helyett az AVR-szervezetek részére biztosítani kell a 
lehetőséget azon kereskedelmi gyakorlatok kivizsgálásának a megindítására, amelyek 
igazolhatóan tisztességtelenek és félrevezetők, és jelentős mértékben sértik a fogyasztók nagy 
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részének jogait. Az AVR-szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy a közösséget 
tájékoztassák ezeknek a vizsgálatoknak a következtetéseiről és nyilvános ajánlásokat 
fogalmazzanak meg a kereskedők számára jogsértő magatartásuk kijavítására vonatkozóan.

Módosítás 175
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.

(20) Az AVR-eljárásoknak díjmentesnek 
kell lenniük.

Or. fr

Módosítás 176
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a felek
számára gazdaságilag elérhető legyen az 
ilyen eljárások igénybevétele. A vesztes 
félnek az AVR-eljárás végén meg kell 
térítenie a nyertes fél számára az eljárás 
megindításával kapcsolatos költségeit.

Or. de

Módosítás 177
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele. A 
tagállamoknak döntést kell hozniuk a 
saját joghatóságukon belüli AVR-
eljárások ipari finanszírozásának 
megfelelő formájáról.

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat visszatartja az AVR igénybe vételétől, ha az eljárás költségekkel jár. A 
komolytalan vagy zaklató jellegű panaszokra vonatkozó eljárási szabályok a panaszokat a 
szükséges eljárásokra fogják szűkíteni. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyértelművé kell 
tenni, hogy az adófizetőnek nem kell fizetnie az AVR-eljárásokért, ezt az iparnak kell 
felvállalnia.

Módosítás 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
vagy a kereskedők számára díjmentesnek 
vagy alacsony és mindenképpen könnyen 
meghatározható költségűnek kell lenniük, 
hogy a fogyasztók és a kereskedők
számára gazdaságilag elérhető legyen az 
ilyen eljárások igénybevétele.

Or. it

Indokolás

A fogyasztónak vagy a kereskedőnek – a jobb hozzáférhetőség és átláthatóság érdekében –
képesnek kell lennie az eljárási kiadások eljárás megindítása előtti, egyértelmű és egyszerű 
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meghatározására.

Módosítás 179
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztó 
számára díjmentesnek kell lenniük.
Amennyiben mégis díjat számítanak fel 
azokért, annak megfizethetőnek, 
arányosnak és szerénynek kell lennie, 
hogy az AVR-eljárások elérhetősége, 
vonzereje és olcsósága továbbra is 
biztosított legyen.

Or. en

Módosítás 180
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.

(20) Az AVR-eljárásoknak a fogyasztók 
számára díjmentesnek vagy alacsony 
költségűnek kell lenniük, hogy a 
fogyasztók számára gazdaságilag elérhető 
legyen az ilyen eljárások igénybevétele.
Amennyiben mégis díjat számítanak fel 
azokért, annak megfizethetőnek, 
arányosnak és szerénynek kell lennie, 
hogy az AVR-eljárások fogyasztók általi 
elérhetősége, vonzereje és olcsósága 
továbbra is biztosított legyen. 
Ez nem korlátozhatja azon vitarendező 
szolgálatok képességét, amelyek eseti 
alapon vagy az iparra kiterjedő adóval már 
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megterhelték a vállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 181
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az AVR-eljárásoknak méltányosnak 
kell lenniük, hogy a vitás felek teljes körű 
tájékoztatást kapjanak jogaikról és az 
AVR-eljárás keretében hozott döntéseik 
következményeiről.

(21) Az AVR-eljárásoknak méltányosnak 
kell lenniük, hogy a vitás felek teljes körű 
tájékoztatást kapjanak jogaikról és az 
AVR-eljárás keretében hozott döntéseik 
következményeiről. Az AVR-szervezetek 
tájékoztatják a fogyasztókat a törvény 
rendelkezései értelmében őket megillető 
jogokról, mielőtt elfogadják vagy 
elutasítják a kötelező vagy javasolt 
megoldást. Mindkét fél számára 
lehetőséget kell adni, hogy információikat 
és bizonyítékaikat személyes megjelenés 
nélkül is benyújthassák.

Or. en

Módosítás 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A fogyasztó és a kereskedő 
megállapodása arról, hogy a panaszokat 
AVR-szervezethez nyújtják be, nem 
foszthatja meg a fogyasztót vagy a 
kereskedőt azon jogától, hogy bírósághoz 
forduljon jogorvoslatért. A kötelező 
határozatokat hozó AVR-szervezetek 
határozatai csak abban az esetben 
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lehetnek kötelező erejűek a felekre nézve, 
ha őket azok kötelező erejéről előzetesen 
tájékoztatták, és azt a felek kifejezetten 
elfogadták.

Or. en

Módosítás 183
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A fogyasztó és a kereskedő közötti, a 
panaszok AVR-szervezethez való 
benyújtására irányuló megállapodás nem 
lehet kötelező a fogyasztóra nézve, ha a 
megállapodást a vita létrejötte előtt 
kötötték, és ha az megfosztja a fogyasztót 
azon jogától, hogy a vita megoldása 
céljából bíróságon indítson keresetet. A 
kötelező határozatokat hozó AVR-
szervezetek határozatai csak abban az 
esetben lehetnek kötelező erejűek a 
felekre nézve, ha őket annak kötelező 
erejéről előzetesen tájékoztatták, és azt 
kifejezetten elfogadták, kivéve, amikor a 
nemzeti szabályok értelmében a 
megoldások csak a kereskedőkre nézve 
kötelező erejűek.

Or. en

Módosítás 184
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szabadság elismert elvének 
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teljesülése érdekében az AVR-eljárás 
ereménye nem lehet kötelező a felekre, 
kivéve, ha az eredmény kötelező jellegéről 
az eljárás megkezdése előtt tájékoztatták 
őket, és ebbe kifejezetten beleegyeztek. Ez 
azonban nem ütközhet azon nemzeti 
jogszabályokba, amelyek úgy 
rendelkeznek, hogy az AVR-megoldások a 
kereskedőre nézve kötelezőek.

Or. en

Módosítás 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Szorgalmazza, hogy a Bizottság 
alakítsa ki az európai fogyasztói 
központok hálózatát, jogi felhatalmazást 
adva annak az AVR területén és 
különösen a határokon átnyúló 
jogvitákban.

Or. en

Módosítás 186
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Európai Bizottságnak szükség 
esetén irányítsa át a megfelelő 
pénzösszegeket a 2014-2020 közötti 
időszakra szóló „Fogyasztók” programból 
az új szervezetek létrehozásának 
finanszírozására, és biztosítson forrásokat 
a békéltetők vagy más segítők képzésére, 
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valamint elsősorban a fogyasztók 
tájékoztatására és segítésére. A meglévő 
forrásokat és kapcsolattartó pontokat 
hatékonyabban kell megszervezni, hogy az 
információk eljussanak a polgárokhoz.

Or. fr

Módosítás 187
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Tekintve a vállalatok társadalmi 
felelőssége, társadalmi hatása és 
hitelessége koncepciójának növekvő 
jelentőségét, a tisztességtelen vagy 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
nyilvánosságra kerülése még a gazdasági 
szankcióknál is súlyosabb károkat 
okozhat. Ennek következtében az adott 
AVR-szervezet által javasolt azon 
megoldások közzétételének kilátásba 
helyezése, amelyek révén a nézeteltérések 
hatékonyabban oldhatók meg, az 
alkalmazásukat szisztematikusan elutasító 
kereskedők esetében értékes eszköz lehet 
abban, hogy a kereskedőket a 
megegyezésen alapuló megoldások 
következetes alkalmazására ösztönözzék,
és a jövőben visszatartsák őket a hasonló 
magatartásoktól, tiszteletben tartva ezzel a 
fogyasztók érdekeit.

Or. el

Indokolás

Mivel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a cégek megbízhatósága egyre 
fontosabbá válik és egyre jelentősebb hatást gyakorol a piacra, az AVR-szervezetek által 
javasolt megoldások közzétételének kilátásba helyezése az azon kereskedőkre történő
nyomásgyakorlás eszköze lehet, akik megtagadják a javasolt megoldás vitarendezés 
érdekében történő végrehajtását, és megelőzheti a jövőbeni hasonló magatartásokat.
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Módosítás 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A kötelező megoldásokat előíró 
AVR-eljárások esetén a fogyasztóknak 
legalább olyan szintű védelmet kell 
kapniuk, mint az AVR-szervezet 
működésének helye szerinti tagállam a 
joga szerint alkalmazandó kötelező 
eljárásokban meghatározott védelem, 
továbbá a fogyasztó szokásos lakóhelye 
szerinti tagállam joga szerint 
alkalmazandó kötelező eljárásokban 
meghatározott védelem.

Or. en

Módosítás 189
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) A fogyasztókra nézve kötelező 
megoldásokat előíró AVR-eljárások esetén 
a fogyasztóknak legalább olyan szintű 
védelmet kell kapniuk, mint az AVR-
szervezet működésének helye szerint 
tagállam joga szerint alkalmazandó 
kötelező eljárásokban meghatározott
védelem. Határokon átnyúló jogviták 
esetén az AVR-szervezet által előírt 
megoldás nem eredményezheti azt, hogy a 
fogyasztót megfosztják a fogyasztó 
szokásos lakóhelye szerinti tagállam joga 
szerint alkalmazandó kötelező 
rendelkezések által előírt védelemtől.
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Or. en

Módosítás 190
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az AVR-eljárásokban fontos a 
bizalmas jelleg, ezért az irányelvnek elő 
kell írnia a polgári eljárási szabályok 
minimális mértékű összeegyeztethetőségét 
a tekintetben, hogy miként védik az AVR-
eljárás bizalmasságát az ezt követő polgári 
és kereskedelmi, bírósági vagy 
választottbírósági eljárások során.

Or. en

Módosítás 191
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Egyrészről az AVR-eljárások
fogyasztók általi elérhetősége 
szükségességének, másrészről a 
kereskedők tisztességtelen és 
megalapozatlan panaszoktól való védelme 
szükségességének összeegyeztetése 
érdekében elengedhetetlen, hogy a 
panaszokat jóhiszeműen eljárva nyújtsák 
be valamely AVR-szervezethez, az 
alábbiak szerint: a) eljárási szempontból a 
fogyasztónak a jogvita alapját kellőképpen 
alátámasztó bizonyítékok csatolásával kell 
benyújtania a panaszt; b) etikai 
szempontból a kereskedőnek tisztában kell 
lennie az ellene felhozott állításokkal, és 
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alkalmat kell kapnia álláspontjának 
kifejtésére esetleges belső panaszkezelési 
eljárás keretében, mielőtt a panasz az 
AVR-szervezet elé kerülne, és c) a jogvita 
eldöntését nem lehet jogszerűen AVR-
szervezet elé utalni mindaddig, amíg ki 
nem merítették a kereskedő és a fogyasztó 
közötti, békés megegyezés összes 
lehetőségét. 

Or. el

Módosítás 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) Fenntarthatóságuk és hatékony 
működésük biztosítása érdekében az AVR-
szervezeteknek feladataik elvégzéséhez 
megfelelő finanszírozásban kell 
részesülniük. E finanszírozást lehetőség 
szerint inkább magántőkéből kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 193
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) Annak érdekében, hogy a feleket az 
AVR igénybevételére ösztönözzék, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
elévülési határidőre vonatkozó szabályok 
ne akadályozzák a feleket abban, hogy 
bírósághoz forduljanak, amennyiben az 
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AVR-eljárás keretében megegyezésre tett 
kísérletük nem vezetne eredményre. A 
tagállamoknak annak ellenére is 
biztosítaniuk kell ennek az eredménynek 
az elérését, hogy az irányelv nem 
harmonizálja az elévülési határidőkre 
vonatkozó nemzeti jogszabályokat. Ez az 
irányelv nem érintheti a tagállamokban –
például a közlekedési jog területén –
végrehajtott nemzetközi 
megállapodásokban előírt elévülési 
határidőkkel kapcsolatos rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Viták felmerülése esetén a 
fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy hamar meg tudják állapítani, a 
vita rendezésében mely AVR-szervezetek 
illetékesek, és megtudják, hogy az érintett 
kereskedő részt vesz-e AVR-szervezet 
közreműködésével indított eljárásban, 
vagy sem. A kereskedőknek ezért a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
dokumentumokban, illetve amennyiben 
van saját honlapjuk, a honlapjukon
tájékoztatást kell nyújtaniuk erről. 
 Ez a kötelezettség nem érinti a fogyasztói 
jogokról szóló 2011. október 25-i 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) 
pontját, 7. cikke (1) bekezdését és 8. 
cikkét. A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja kimondja, hogy a 
távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés a fogyasztót 
mindaddig nem köti, amíg a kereskedő 

(22) Viták felmerülése esetén a 
fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy hamar meg tudják állapítani, 
mely AVR-szervezetek illetékesek a vita 
rendezésében. Az AVR-szervezetek 
igénybevételét vállaló kereskedőknek ezért
tájékoztatniuk kell a fogyasztókat azon 
AVR-szervezetek címéről és honlapjának 
elérhetőségéről, amelyeknek a hatókörébe 
tartoznak. Ezen információkat
egyértelmű, jól érthető, könnyen és 
állandóan elérhető módon kell elhelyezni 
a kereskedők honlapján (amennyiben van 
honlapjuk), a kereskedő és a fogyasztó 
közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó 
általános szerződési feltételekben, továbbá 
minden olyan esetben, amikor a 
kereskedő elutasítja a fogyasztó által 
közvetlenül hozzá bejelentett panaszt. Ez a 
kötelezettség nem érinti a fogyasztói 
jogokról szóló 2011. október 25-i 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
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tájékoztatást nem nyújt a fogyasztónak 
azon peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetőségéről, amelyek 
kötelezőek a kereskedőre nézve, valamint 
az ezekhez való hozzáférés módjáról. A 
2011/83/EU irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 
üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói 
szerződések esetében ezt az információt a 
kereskedő papíron vagy – amennyiben a 
fogyasztó beleegyezik – más tartós 
adathordozón közli.

irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) 
pontját, 7. cikke (1) bekezdését és 8. 
cikkét. A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja kimondja, hogy a 
távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés a fogyasztót 
mindaddig nem köti, amíg a kereskedő 
tájékoztatást nem nyújt a fogyasztónak 
azon peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetőségéről, amelyek 
kötelezőek a kereskedőre nézve, valamint 
az ezekhez való hozzáférés módjáról. A 
2011/83/EU irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 
üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói 
szerződések esetében ezt az információt a 
kereskedő papíron vagy – amennyiben a 
fogyasztó beleegyezik – más tartós 
adathordozón közli.

Or. fr

Módosítás 195
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Viták felmerülése esetén a 
fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy hamar meg tudják állapítani, a 
vita rendezésében mely AVR-szervezetek 
illetékesek, és megtudják, hogy az érintett
kereskedő részt vesz-e AVR-szervezet 
közreműködésével indított eljárásban, vagy 
sem. A kereskedőknek ezért a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátott 
dokumentumokban, illetve amennyiben 
van saját honlapjuk, a honlapjukon 
tájékoztatást kell nyújtaniuk erről. Ez a 
kötelezettség nem érinti a fogyasztói 
jogokról szóló 2011. október 25-i 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 

(22) Viták felmerülése esetén a 
fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy hamar meg tudják állapítani, a 
vita rendezésében mely AVR-szervezetek 
illetékesek, és megerősítést kapjanak 
arról, hogy a kereskedő részt fog venni
AVR-szervezet közreműködésével indított 
eljárásban. A kereskedőknek ezért a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
dokumentumokban, illetve amennyiben 
van saját honlapjuk, a honlapjukon 
tájékoztatást kell nyújtaniuk erről. Ez a 
kötelezettség nem érinti a fogyasztói 
jogokról szóló 2011. október 25-i 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) 
pontját, 7. cikke (1) bekezdését és 8. 
cikkét. A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja kimondja, hogy a 
távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés a fogyasztót 
mindaddig nem köti, amíg a kereskedő 
tájékoztatást nem nyújt a fogyasztónak 
azon peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetőségéről, amelyek 
kötelezőek a kereskedőre nézve, valamint 
az ezekhez való hozzáférés módjáról. A 
2011/83/EU irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 
üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói 
szerződések esetében ezt az információt a 
kereskedő papíron vagy – amennyiben a 
fogyasztó beleegyezik – más tartós 
adathordozón közli.

irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) 
pontját, 7. cikke (1) bekezdését és 8. 
cikkét. A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja kimondja, hogy a 
távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés a fogyasztót 
mindaddig nem köti, amíg a kereskedő 
tájékoztatást nem nyújt a fogyasztónak 
azon peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetőségéről, amelyek 
kötelezőek a kereskedőre nézve, valamint 
az ezekhez való hozzáférés módjáról. A 
2011/83/EU irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 
üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói 
szerződések esetében ezt az információt a 
kereskedő papíron vagy – amennyiben a 
fogyasztó beleegyezik – más tartós 
adathordozón közli.

Or. da

Módosítás 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tájékoztatási kötelezettség nem 
érintheti a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontját, 7. cikkének (1) 
bekezdését és 8. cikkét, a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 
2009. november 25-i 2009/138/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

(Szolvencia II.) 183. cikke (1) 
bekezdésének második mondatát, 185. 
cikkének (1) bekezdését és 185. cikke (3) 
bekezdésének l) pontját, valamint a 
fogyasztói pénzügyi szolgáltatások 
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távértékesítéssel történő forgalmazásáról 
szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv2 3. 
cikke (4) bekezdésének a) pontját és 5. 
cikkének (1) bekezdését.
____________________

1 HL L 335., 2009.12.17., 1.o.
2 HL L 271., 2002.10.9., 16.o.

Or. de

Indokolás

A kereskedők fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettségeit, amelyekkel a (22) 
preambulumbekezdés foglalkozik, nem kizárólag a fogyasztók jogairól szóló irányelv 
szabályozza. Az ágazatspecifikus irányelvek, így például a Szolvencia II. keretirányelv és a 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítéséről szóló irányelv úgyszintén tartalmaznak előírásokat 
a fogyasztó bíróságon kívüli panasz- és jogorvoslati eljárásokról való kötelező 
tájékoztatására vonatkozóan.

Módosítás 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv nem teszi kötelezővé a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét, sem az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve, 
amennyiben egy fogyasztó panaszt tett 
ellenük. Ez az irányelv azonban nem 
sértheti a kereskedők AVR-eljárásokban 
való részvételét előíró vagy az ilyen 
eljárások eredményét a kereskedőkre nézve 
kötelezővé tevő nemzeti jogszabályokat, 
feltéve, hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatás igénybevételéhez való 
joguk gyakorlásában az Európai Unió 
alapjogi chartája 47. cikke szerint.

(23) Ez az irányelv nem teszi kötelezővé a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét, sem az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve, 
amennyiben egy fogyasztó panaszt tett 
ellenük. Ez az irányelv azonban nem 
sértheti a kereskedők AVR-eljárásokban 
való részvételét előíró vagy az ilyen 
eljárások eredményét a kereskedőkre nézve 
kötelezővé tevő nemzeti jogszabályokat, 
feltéve, hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatás igénybevételéhez való 
joguk gyakorlásában az Európai Unió 
alapjogi chartája 47. cikke szerint.
Amennyiben egy AVR-eljárás eredménye 
a nemzeti jogszabályok szerint valamely 
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vállalkozásra nézve kötelező, garantálni 
kell a bírósági felülvizsgálathoz való 
jogot.

Or. de

Módosítás 198
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv nem teszi kötelezővé a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét, sem az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve, 
amennyiben egy fogyasztó panaszt tett 
ellenük. Nem sértheti azonban a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét előíró vagy az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve 
kötelezővé tevő nemzeti jogszabályokat, 
feltéve hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatási rendszer 
igénybevételéhez való joguk 
gyakorlásában, amelyet az Európai Unió 
alapjogi chartájának 47. cikke garantál.

(23) Ez az irányelv nem teszi kötelezővé a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét. Nem sértheti azonban a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét előíró vagy az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve 
kötelezővé tevő nemzeti jogszabályokat, 
feltéve hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatási rendszer 
igénybevételéhez való joguk 
gyakorlásában, amelyet az Európai Unió 
alapjogi chartájának 47. cikke garantál.

Or. da

Módosítás 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamoknak meg kell 
könnyíteniük a fogyasztói és vállalkozói 
szervezetek képviselőinek az AVR-
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rendszer kiépítésében és irányításában 
való részvételét, különösen a pártatlanság 
és függetlenség elvére tekintettel.

Or. en

Módosítás 200
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az AVR-rendszerek felesleges 
terhelésének csökkentése érdekében a 
tagállamoknak arra kell ösztönözniük a 
fogyasztókat, hogy mielőtt panaszukkal 
egy AVR-szervezethez vagy bírósághoz 
fordulnak, tegyenek kísérletet a vita 
kereskedővel való békés megoldására. 
Abban az esetben, ha a fogyasztóknak 
először a kereskedővel kell felvennie a 
kapcsolatot, mielőtt egy AVR-szervezethez 
fordulnának panaszaikkal, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy miután a fogyasztó a kereskedőhöz 
fordult, a kereskedő legfeljebb 20 
munkanapon belül köteles legyen 
válaszolni, és válasz hiányában vagy ha a 
felek nem tudnak békés úton megoldást 
találni, a fogyasztó panaszával egy AVR-
szervezethez fordulhasson. Az egyes 
társaságoknál működő belső panasztételi 
eljárások is hatékonyak lehetnek a 
panaszok orvoslásában és alkalmasak 
lehetnek a későbbi viták megelőzésére. A 
tagállamoknak képesnek kell lenniük 
nemzeti panasztételi eljárásokra 
vonatkozó nemzeti rendelkezések hatályba 
léptetésére vagy hatályban tartására.

Or. en
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Módosítás 201
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamoknak az AVR-rendszer 
kiépítésébe és irányításába be kell 
vonniuk a vállalkozói, a jogi és a 
fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőit, 
különösen a pártatlanság és függetlenség 
elvére tekintettel.

Or. fr

Módosítás 202
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A tagállamok szabadon dönthetnek 
arról, hogy egy elfogadható AVR-panasz 
értékére minimumküszöböt tartanak 
hatályban vagy léptetnek hatályba, 
anélkül, hogy olyan küszöböt 
állapítanának meg, ami korlátozza a 
fogyasztók AVR-eljárásokhoz való 
hozzáférését.

Or. en

Módosítás 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az AVR-szervezetek 
együttműködjenek a határokon átnyúló 
viták rendezésében.

(24) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az AVR-szervezetek 
együttműködjenek a határokon átnyúló 
viták rendezésében, és meg kell 
valósítaniuk a bevált gyakorlatok 
rendszeres cseréjét mind a határokon 
átnyúló, mind pedig a belföldi jogviták 
rendezése terén.

Or. fr

Módosítás 204
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Unióban meg kell erősíteni a 
határokon átnyúló viták rendezésének 
elősegítésére szolgáló AVR-szervezetek 
hálózatait (ilyen például a pénzügyi 
szolgáltatások ágazatában a FIN-NET). A 
tagállamoknak ösztönözniük kell, hogy az 
AVR-szervek ilyen hálózatok tagjaivá 
váljanak.

(25) Az Unióban meg kell erősíteni az 
AVR-szervezetek hálózatait (ilyen például 
a pénzügyi szolgáltatások ágazatában a 
FIN-NET). A tagállamoknak ösztönözniük 
kell, hogy az AVR-szervek ilyen hálózatok 
tagjaivá váljanak.

Or. en

Indokolás

A FIN-NET egy olyan hálózat, amelyen keresztül a bevált gyakorlat és a tudás megosztható, 
de nem vesz részt az adott viták megoldásában.

Módosítás 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

(25a) A már létező jogalkotási eszközök –
úgy mint a kis értékű követelések európai 
eljárásának bevezetéséről szóló 
861/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1, a polgári és 
kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés 
egyes szempontjairól szóló, 2008. május 
21-i 2008/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2, valamint a nem 
vitatható követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 
2004. április 21-i 805/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet3 –
fogyasztók és vállalkozások körében való 
ismertebbé tétele érdekében a 
Bizottságnak haladéktalanul 
gondoskodnia kell arról, hogy a nemzeti 
hatóságok, a bíróságok, az ügyvédi és 
kereskedelmi kamarák, a 
fogyasztóvédelmi központok, a jogvédelmi 
biztosítást nyújtó biztosítók és további 
illetékes szervezetek bevonásával átfogó 
tájékoztató kampányt szervezzenek. Ennek 
érdekében a Bizottságnak átfogó pénzügyi 
támogatást kell rendelkezésre bocsátania 
a megfelelő, egész Európára kiterjedő és 
nemzeti kampányokhoz. Ennek kapcsán 
az AVR-eljárás hatálybalépésének 
kezdetén az AVR-eljárás támogatása és 
végrehajtása érdekében is hasonló 
kampányt kell végrehajtania.
____________________

1 HL L 199., 2007.7.31., 1.o.
2 HL L 136., 2008.5.24., 3.o.
3 HL L 143., 2004.4.30., 15.o.

Or. de

Módosítás 206
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az AVR-szervek és az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását.

(26) Az AVR-szervek és az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását, de ez az 
együttműködés nem fenyegetheti az AVR-
szervezetek függetlenségét.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az AVR-szervezetek szabályozóktól/jogalkalmazóktól való függetlenségét, 
különben ez visszatarthatja a kereskedőket az AVR használatától.

Módosítás 207
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az AVR-szervezetek és az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását.

(26) Az AVR-szervezetek és az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását. Ugyanebben a 
szellemben a Bizottságnak támogatnia 
kell és meg kell könnyítenie az AVR-
szervezetek európai szintű 
tapasztalatcseréjét, a bevált gyakorlatok és 
a tapasztalatok cseréjének elősegítése 
érdekében.

Or. fr
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Módosítás 208
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az AVR-szervezetek és az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását.

(26) Az AVR-szervezetek, a Bizottság és 
az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását.

A Bizottságnak meg kell könnyítenie a 
tagállamok, az AVR-szervezetek és a jogi 
szakma képviselői közötti adminisztratív 
együttműködést oly módon, hogy 
rendszeres találkozókat tart a különböző 
érdekeltekkel a bevált gyakorlatok és a 
technikai jellegű szakmai ismeretek AVR-
szervezetek közötti cseréje, valamint az 
AVR-rendszerek működtetése kapcsán 
felmerülő problémák megvitatása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 209
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A lefedettség és a fogyasztók AVR-
hez való hozzáférése érdekében az egész 
Unión belül ösztönözni kell a regionális és 
páneurópai AVR-szervezetek fejlesztését. 
Ezen irányelv alkalmazásában az az AVR 
tekinthető páneurópainak, amely legalább 
a tagállamok egyharmadában működik, 
vagy amelyet európai ernyőszervezet 
hozott létre. Az ilyen szervezetek európai 
jog szerint is létrehozhatók, például 
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európai gazdasági érdekcsoportként.

Or. en

Módosítás 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az AVR-szervezetek megfelelő és 
eredményes működésének biztosítása 
érdekében azokat szorosan figyelemmel
kell kísérni. A Bizottságnak és az ezen 
irányelv szerinti illetékes hatóságoknak 
közzé kell tenniük és aktualizálniuk kell az 
ezen irányelvnek megfelelő AVR-szervek 
jegyzékét. Más testületeknek, mint például 
az AVR-szervezeteknek, a fogyasztói 
szövetségeknek, az üzleti szövetségeknek 
és az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának szintén közzé kell tenniük ezt 
a jegyzéket. Ezen túlmenően az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen jelentést kell 
készíteniük az AVR-szervek fejlődéséről 
és működéséről. Az AVR-szerveknek 
közölniük kell az illetékes hatóságokkal 
azokat a konkrét információkat, amelyekre 
ezeket a jelentéseket alapozni kell. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell az AVR-
szervezeteket, hogy az ilyen információkat 
a fogyasztói panaszok és kérdések 
osztályozására és bejelentésére szolgáló 
harmonizált módszer alkalmazásáról szóló 
2010/304/EU bizottsági ajánlás szerint 
bocsássák rendelkezésre.

(27) Az AVR-szervezetek megfelelő és 
eredményes működésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak ki kell 
jelölniük egy vagy több illetékes 
hatóságot, amelyeknek szoros felügyeletet 
kell gyakorolniuk e szervezetek fölött. A 
Bizottságnak és az ezen irányelv szerinti 
illetékes hatóságoknak közzé kell tenniük 
és aktualizálniuk kell az ezen irányelvnek 
megfelelő AVR-szervek jegyzékét. Más 
testületeknek, mint például az AVR-
szervezeteknek, a fogyasztói 
szövetségeknek, az üzleti szövetségeknek 
és az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának szintén közzé kell tenniük ezt 
a jegyzéket. Ezen túlmenően az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen jelentést kell 
készíteniük saját tagállamukban az AVR-
szervezetek fejlődéséről és működéséről. 
Az AVR-szerveknek közölniük kell az 
illetékes hatóságokkal azokat a konkrét 
információkat, amelyekre ezeket a 
jelentéseket alapozni kell. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az AVR-szervezeteket, 
hogy az ilyen információkat a fogyasztói 
panaszok és kérdések osztályozására és 
bejelentésére szolgáló harmonizált módszer 
alkalmazásáról szóló 2010/304/EU 
bizottsági ajánlás szerint bocsássák 
rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 211
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az AVR-szervezetek megfelelő és 
eredményes működésének biztosítása 
érdekében azokat szorosan figyelemmel 
kell kísérni. A Bizottságnak és az ezen 
irányelv szerinti illetékes hatóságoknak 
közzé kell tenniük és aktualizálniuk kell az 
ezen irányelvnek megfelelő AVR-szervek 
jegyzékét. Más testületeknek, mint például 
az AVR-szervezeteknek, a fogyasztói 
szövetségeknek, az üzleti szövetségeknek 
és az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának szintén közzé kell tenniük ezt 
a jegyzéket. Ezen túlmenően az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen jelentést kell 
készíteniük az AVR-szervek fejlődéséről 
és működéséről. Az AVR-szerveknek 
közölniük kell az illetékes hatóságokkal 
azokat a konkrét információkat, amelyekre 
ezeket a jelentéseket alapozni kell. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell az AVR-
szervezeteket, hogy az ilyen információkat 
a fogyasztói panaszok és kérdések 
osztályozására és bejelentésére szolgáló 
harmonizált módszer alkalmazásáról szóló 
2010/304/EU bizottsági ajánlás szerint 
bocsássák rendelkezésre. 26.

(27) Az AVR-szervezetek megfelelő és 
eredményes működésének biztosítása 
érdekében azokat szorosan figyelemmel 
kell kísérni. A tagállamoknak e célból 
illetékes hatóságot kell kijelölniük. Az 
irányelv nem tiltja, hogy a tagállamok 
ágazati AVR-testületek esetén több 
illetékes hatóságot jelöljenek ki. Ebben az 
esetben a tagállamoknak meg kell 
határozniuk, melyik illetékes hatóság a 
Bizottság kizárólagos kapcsolattartója. A 
Bizottságnak és az ezen irányelv szerinti 
illetékes hatóságoknak közzé kell tenniük 
és aktualizálniuk kell az ezen irányelvnek 
megfelelő AVR-szervek jegyzékét. Az 
illetékes hatóságok nem utasíthatják 
vissza azon AVR-szervezetek bejelentését, 
amelyek megfelelnek ennek az 
irányelvnek, melyekbe jogállásuktól 
függetlenül beletartoznak a regionális és a 
páneurópai AVR-szervezetek is. Más
testületeknek, mint például az AVR-
szervezeteknek, a fogyasztói 
szövetségeknek, az üzleti szövetségeknek 
és az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának szintén közzé kell tenniük ezt 
a jegyzéket. Ezen túlmenően az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen jelentést kell 
készíteniük az AVR-szervek fejlődéséről 
és működéséről. Az AVR-szerveknek 
közölniük kell az illetékes hatóságokkal 
azokat a konkrét információkat, amelyekre 
ezeket a jelentéseket alapozni kell. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell az AVR-
szerveket, hogy az ilyen információkat a 
fogyasztói panaszok és kérdések 
osztályozására és bejelentésére szolgáló 
harmonizált módszer alkalmazásáról szóló 
2010/304/EU bizottsági ajánlás szerint 
bocsássák rendelkezésre. 26 .
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Or. en

Módosítás 212
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Egy európai minőségi védjegy AVR-
szervezetek tekintetében történő bevezetése 
növelné az európai polgárok AVR-
rendszer iránti bizalmát, a határokon 
átnyúló ügyletekben. A tagállamok döntik 
majd el, hogy az ilyen védjegyet kizárólag 
azokban az AVR-renszerekben vezetik be, 
amelyek megfelelnek az irányelvben 
meghatározott valamennyi 
követelménynek.

Or. en

Módosítás 213
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Egy európai minőségi védjegy AVR-
szervezetek tekintetében történő bevezetése 
növelné az európai polgárok AVR-
rendszer iránti bizalmát, különösen 
határokon átnyúló ügyletek esetén. Egy 
könnyen felismerhető európai minőségi 
védjegy, amelyet a tagállamok és az 
Európai Bizottság rendszeresen átvilágít 
és ellenőriz, a fogyasztók számára 
biztosítja azt, hogy az adott AVR-szervezet 
eleget tesz az irányelvben meghatározott 
minőségi követelménynek.
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Or. en

Módosítás 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak szankciókat kell 
meghatározniuk az irányelv fogyasztók 
kereskedők általi tájékoztatásával és az 
AVR-szervezetek által az illetékes 
hatóságoknak benyújtandó információkkal 
kapcsolatos rendelkezéseinek megsértése 
esetére, és biztosítaniuk kell azok 
végrehajtását. A szankcióknak 
eredményeseknek, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(28) A tagállamoknak szankciókat kell 
meghatározniuk az irányelv fogyasztók 
kereskedők általi tájékoztatásával és az 
AVR-szervezetek által az illetékes 
hatóságoknak benyújtandó információkkal 
kapcsolatos rendelkezéseinek megsértése 
esetére, és biztosítaniuk kell azok 
végrehajtását. A szankcióknak 
eredményeseknek, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankciók csak sikertelen előzetes 
figyelmeztetés után lehetnek kiszabhatók.

Or. de

Indokolás

E kiegészítés célja a túlzott bürokrácia elkerülése, és az egyszerű nézeteltérések előzetes 
megoldásához kíván hozzájárulni.

Módosítás 215
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak szankciókat kell 
meghatározniuk az irányelv azon 
rendelkezéseinek megsértése esetére, 
amelyek a kereskedők által a fogyasztók 
részére nyújtandó tájékoztatással, valamint 
az AVR-szervek által az illetékes 
hatóságoknak benyújtandó 

(28) A tagállamoknak szankciókat kell 
meghatározniuk az irányelv azon 
rendelkezéseinek megsértése esetére, 
amelyek a kereskedők által a fogyasztók 
részére nyújtandó tájékoztatással 
kapcsolatosak, és biztosítaniuk kell azok 
végrehajtását. A szankcióknak 
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információkkal kapcsolatosak, és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A 17. cikk (2) bekezdésének javasolt módosítása úgy rendelkezik, hogy törölni kell az AVR-
szervezetek listájáról azokat az AVR-szolgáltatókat, akik már nem felelnek meg az irányelv 
követelményeinek. Ezért szükségtelen további büntetéseket kiróni az AVR-szervezetekre, és 
egy ilyen rendelkezés visszatartaná őket attól, hogy az irányelv értelmében listán szereplő 
szervezetek közé kívánjanak kerülni.

Módosítás 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Mivel az irányelv célkitűzését, vagyis 
a belső piac megfelelő működésének 
magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosításával történő elősegítését tagállami 
szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért az uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(31) Mivel az irányelv célkitűzését, vagyis 
a belső piac megfelelő működésének 
magas szintű fogyasztóvédelem elérésével 
történő elősegítését tagállami szinten nem 
lehet kielégítően megvalósítani, és ezért az 
uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. fr

Módosítás 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat pártatlan, 
átlátható, eredményesés méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé lehessen terjeszteni.

Ezen irányelv célkitűzése a magas szintű 
fogyasztóvédelem elérésével a belső piac 
megfelelő működésének és 
megvalósításának elősegítése; ennek 
érdekében az irányelv biztosítja, hogy 
amikor a fogyasztók és a kereskedők 
között jogvita alakul ki áruk vagy 
szolgáltatások értékesítése miatt, a 
fogyasztók pártatlan és független, 
átlátható, eredményes és méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé terjeszthessék panaszukat.

Or. fr

Módosítás 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja , hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat pártatlan, 
átlátható, eredményesés méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé lehessen terjeszteni.

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők jogvita esetén önkéntes alapon
pártatlan, független, átlátható, gyors,
eredményes és méltányos alternatív 
vitarendezést kínáló szervezetekhez 
fordulhassanak.

Or. de

Módosítás 219
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat pártatlan,
átlátható, eredményesés méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek
elé lehessen terjeszteni.

1. Ezen irányelv hozzá kíván járulni a 
magas szintű fogyasztóvédelem 
megvalósításához a határokon átnyúló 
ügyletekben, hozzájárulva a belső piac jó 
működéséhez; ennek érdekében az 
irányelv elősegíti, hogy a határokon 
átívelő jogviták esetén a fogyasztók 
önkéntes alapon olyan pártatlan és
átlátható AVR-szervezetekhez
nyújthassanak be panaszt a kereskedőkkel 
szemben, amelyek gyors, eredményes és 
méltányos alternatív vitarendezést 
kínálnak.
2. Az irányelv nem tiltja meg a 
tagállamoknak, hogy olyan szabályokat 
fogadjanak el vagy tartsanak fenn, 
amelyek túlmutatnak ezen irányelv 
rendelkezésein.

Or. en

Módosítás 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja , hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat pártatlan, 
átlátható, eredményesés méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé lehessen terjeszteni.

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat, a 
bírósághoz fordulás előtt, pártatlan, 
átlátható, eredményes és méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé terjesszék.

Or. it
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Indokolás

Néhány tagállam pozitív tapasztalatának megfelelően a jogviták hatékony alternatív 
vitarendezési rendszerének a bírósághoz fordulás előtt egyeztetési eljárás kötelező 
alkalmazásán kellene alapulnia.

Módosítás 221
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat pártatlan, 
átlátható, eredményesés méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé lehessen terjeszteni.

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők közötti jogvitákat pártatlan, 
átlátható, eredményesés méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé lehessen terjeszteni, annak tudatában, 
hogy az AVR továbbra is önkéntes és 
sikeres benyújtása az AVR-t elindító felek 
akaratától függ majd.

Or. en

Indokolás

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Módosítás 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol vagy tesz 
kötelezővé, vagy a peren kívüli egyezségre 
jutás megkönnyítése érdekében egy 
asztalhoz ülteti a feleket (a továbbiakban: 
AVR-eljárások).

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó hazai vagy 
határokon átnyúló szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol vagy tesz 
kötelezővé, vagy a peren kívüli egyezségre 
jutás megkönnyítése érdekében egy 
asztalhoz ülteti a feleket (a továbbiakban: 
AVR-eljárások), amennyiben a fogyasztó 
a kereskedővel előzőleg nem tudott 
kielégítő egyezségre jutni.

Or. fr

Módosítás 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol vagy tesz 
kötelezővé, vagy a peren kívüli egyezségre 
jutás megkönnyítése érdekében egy 
asztalhoz ülteti a feleket (a továbbiakban: 
AVR-eljárások).

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol, vagy a peren 
kívüli egyezségre jutás megkönnyítése 
érdekében egy asztalhoz ülteti a feleket (a 
továbbiakban: AVR-eljárások).

Or. de
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Módosítás 224
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol vagy tesz 
kötelezővé, vagy a peren kívüli egyezségre 
jutás megkönnyítése érdekében egy 
asztalhoz ülteti a feleket (a továbbiakban: 
AVR-eljárások).

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol vagy tesz 
kötelezővé, vagy a peren kívüli egyezségre 
jutás megkönnyítése érdekében egy 
asztalhoz ülteti a feleket (a továbbiakban: 
AVR-eljárások). A tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy nemzeti AVR-szervezeteik által 
hozott határozatok kötelező erejűek 
legyenek a kereskedőkre nézve, 
amennyiben az egyik fél a vitát nem a 
bíróságon akarja rendezni.

Or. da

Módosítás 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére vonatkozik, egy 
vitarendezési szervezet közbenjárásával, 
amely megoldást javasol vagy tesz 

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó határokon átnyúló
szerződéses jogviták peren kívüli 
rendezésére vonatkozik, egy vitarendezési 
szervezet közbenjárásával, amely 
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kötelezővé, vagy a peren kívüli egyezségre 
jutás megkönnyítése érdekében egy 
asztalhoz ülteti a feleket (a továbbiakban: 
AVR-eljárások).

megoldást javasol vagy tesz kötelezővé, 
vagy a peren kívüli egyezségre jutás 
megkönnyítése érdekében egy asztalhoz 
ülteti a feleket.

Or. en

Módosítás 226
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztó és a kereskedő közötti, a 
panaszok AVR-szervezethez való 
benyújtására irányuló megállapodás nem 
lehet kötelező a fogyasztóra nézve, ha a 
megállapodást a vita létrejötte előtt 
kötötték, és ha az megfosztja a fogyasztót 
azon jogától, hogy a vita megoldása 
céljából bíróságon indítson keresetet. A 
kötelező határozatokat hozó AVR-
szervezetek határozatai csak abban az 
esetben lehetnek kötelező erejűek a 
felekre nézve, ha őket annak kötelező 
erejéről előzetesen tájékoztatták, és azt 
kifejezetten elfogadták. E rendelkezés nem 
vonatkozik arra az esetre, ha a határozat a 
nemzeti jogszabályok értelmében kötelező 
a kereskedőre nézve.

Or. en

Módosítás 227
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv azokra az AVR-
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szervezetekre is alkalmazandó, amelyeket 
nemzeti szövetségek vagy cégcsoportok 
hoztak létre, és amelyek az egyéni 
kereskedőtől eltérő jogi személyek.

Or. en

Indokolás

Ha nem történik meg az irányelv hatályának tisztázása, akkor az elkerülhetetlenül 
eltérésekhez vezet az átültetés és a végrehajtás során, és minden fél számára kontraproduktív.

Módosítás 228
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja;

törölve

Or. en

Indokolás

Ameddig eleget tesznek az irányelvben meghatározott minőségi követelménynek, nincs ok 
kizárni a házon belüli AVR-rendszereket, amelyek másodosztályú AVR-ré válnának, és ezért 
eltűnnének, ami negatívan hatna az AVR-lefedettségre.

Módosítás 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
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személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja;

személyt a felek egyike kizárólagosan 
foglalkoztatja, és amelyek nem felelnek 
meg az ezen irányelv II. fejezetében 
foglalt kritériumoknak;

Or. de

Módosítás 230
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja;

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, vagy fizeti, amennyiben –
azon túl, hogy e szervezetek működése 
megfelel az irányelv II. fejezetében 
meghatározott követelményeknek – e
természetes személyek tiszteletben tartják 
az irányelv 6. cikkének (2a) bekezdésében 
meghatározott külön feltételeket.

Or. fr

Módosítás 231
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja;

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, kivéve, ha e szervezetek 
megfelelnek a II. fejezet általános 
követelményeinek, a 17. cikkel 
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összhangban, és ha a következő kiegészítő 
feltételek teljesülnek:
- a vitaendezésért felelős természetes 
személy hierarchikusan független a 
kereskedőtől, és a kereskedő számára nem 
adhat utasításokat;
- a vitarendezésért felelős természetes 
személy díjazása nem függ a vitarendezési 
eljárás eredményétől;
- a vitaendezésért felelős természetes 
személy a beosztás betöltését megelőző 
három évben nem dolgozhatott az érintett 
kereskedőnek;
- a jogviták rendezésével foglalkozó 
szervezetet évente értékeli a működésének 
helye szerinti tagállam illetékes hatósága, 
az irányelvben meghatározott elvekkel 
összhangban;

Or. en

Indokolás

A kereskedők által végzett, vagy „házon belüli” vitarendezés nem zárható ki, mivel az 
alternatív vitarendezési mechanizmus fontos része. A 98/257/EK ajánlás bizonyos feltételek 
teljesülése mellett nem zárta ki ezt a típusú vitarendezést. A „házon belüli” vitarendezés 
valódi hozzáadott értéket jelenthet a peren kívüli vitarendezésben, mivel technikai/helyi 
ismereteket biztosít és lehetővé teszi a vita helyéhez közeli vitarendezés kialakítását, ami a 
felek számára fontos.

Módosítás 232
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja;

a) olyan vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, kivéve, ha teljes mértékben 
eleget tesz a függetlenség és a 
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pártatlanság külön követelményeinek.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az Unióban azon jól működő és hatékony AVR-rendszerek jelenlétére, amelyekben 
a felelős természetes személyek kizárólag a kereskedő alkalmazásában állnak, valamint az 
irányelv azon világos célkitűzésére, mely szerint a létező AVR-szervezetekre kell támaszkodni, 
ki kell terjeszteni a hatályt az ilyen AVR-rendszerekre, amennyiben azok megfelelnek az 
irányelvben meghatározandó függetlenség és pártatlanság követelményének.

Módosítás 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan áruk eladása vagy olyan 
szolgáltatások nyújtása, amelyeket 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásként nyújtanak;

Or. de

Módosítás 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kereskedők közötti jogvitákra;

Or. fr

Módosítás 235
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kereskedő által a fogyasztóval 
szemben kezdeményezett panaszok;

Or. en

Indokolás

Sok AVR-szolgáltató azért jött létre, hogy a fogyasztók és a kereskedők közötti egyenlőtlen 
erőviszonyokat ellensúlyozza. Nem volna helyénvaló megkövetelni e szervezetektől azt, hogy 
elfogadják a kereskedők által a fogyasztók ellen kezdeményezett jogvitákat

Módosítás 236
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) azon panaszok, amelyek esetében a 
fogyasztó nem talált békés megoldást a 
kereskedővel szembeni vitára;

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak először mindig meg kell próbálnia békés úton megoldani a problémát a 
kereskedővel, mielőtt AVR-hez folyamodna, mivel ez csökkenti az ADR-szervezetekkel 
kapcsolatos költségeket és jobb eredményhez vezet.

Módosítás 237
Ashley Fox

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

dc) a Hivatalos Lapban való közzététel 
előtt 24 hónappal történt áruvásárlással 
vagy szolgáltatásnyújtásával kapcsolatban 
felmerülő panaszok;

Or. en

Indokolás

Az irányelvet azokra a jogvitákra kell korlátozni, amelyek az irányelv végrehajtása után 
keletkeznek.

Módosítás 238
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) olyan egészségügyi szolgáltatás, 
amelyet egészségügyi szakemberek 
nyújtanak betegeknek egészségi állapotuk 
értékelése, fenntartása vagy javítása 
érdekében, ideértve a gyógyszerek és az 
orvostechnikai eszközök felírását, 
kiadását és az azokkal való ellátást,

Or. en

Indokolás

Ezt az ágazatot nem szabad ugyanúgy kezelni, mint a „vásárlást” és ezért ki kell zárni az 
irányelv alkalmazása alól.

Módosítás 239
Ashley Fox

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

de) új vagy felsőoktatást nyújtó 
szervezetek, akik a kormánytól 
finanszírozásban részesülhetnek vagy 
akiknek a kurzusait államilag támogatott 
diákfinanszírozási támogatásra jelölték ki;

Or. en

Indokolás

Ezt az ágazatot nem szabad ugyanúgy kezelni, mint a „vásárlást” és ezért ki kell zárni az 
irányelv alkalmazása alól.

Módosítás 240
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az irányelv nem tiltja meg a 
tagállamoknak, hogy olyan szabályokat 
fogadjanak el vagy tartsanak fenn, 
amelyek túlmutatnak ezen irányelv 
rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 241
Silvia Costa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az
AVR-szervezet által hozott határozat csak 
abban az esetben legyen kötelező erejű a 
felekre nézve, ha őket annak kötelező 
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erejéről előzetesen tájékoztatták, és azt 
kifejezetten elfogadták. A tagállamok 
biztosítják, hogy egy fogyasztó és egy 
kereskedő megállapodása a panaszoknak 
egy AVR-szervezethez történő 
benyújtásáról nem foszthatja meg a 
fogyasztót attól a jogától, hogy a jogvita 
rendezése érdekében bírósághoz 
forduljon. Ez az irányelv az alternatív 
vitarendezési eljárások minimális 
harmonizált előírásait határozza meg,
biztosítva, hogy az Unió területén a 
fogyasztók a belső piacon minden 
gazdasági és kereskedelmi ágazatban 
minden áru és szolgáltatás esetében – a 
fogyasztó és a kereskedő illetékessége 
szerinti helyétől függetlenül – biztosan 
hozzáférjenek átlátható, eredményes, 
méltányos és minőségi jogorvoslati 
rendszerhez. A fogyasztók magasabb 
szintű védelme érdekében a tagállamok az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó területen 
az EUMSZ-szel összeegyeztethető 
szigorúbb rendelkezéseket is 
elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak.

Or. it

Módosítás 242
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv 5. cikkének (1) 
bekezdése irányadó a mellékletben említett 
egyéb rendelkezésekkel szemben.

(2) Ha ezen irányelv bármely rendelkezése 
ellentétes valamely más, konkrét ágazatot 
szabályozó uniós jogi aktus 
rendelkezésével, az adott ágazatra az 
utóbbi uniós jogi aktus rendelkezése
irányadó és alkalmazandó. Ugyanakkor, 
ha a rendelkezés meghatározott 
ágazatokban AVR-szervezetek 
létrehozásának ösztönzésére irányul, az 
irányelv vonatkozó rendelkezései 
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irányadók és alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Nehéz volna végrehajtani a különböző uniós jogszabályok által biztosított fogyasztóvédelem 
szintjének összehasonlítására irányuló követelményt. Az irányelvnek kell irányadónak lennie 
továbbá az egyéb uniós jogszabályok külön rendelkezéseivel szemben, és nem a jogszabályok 
egészének.

Módosítás 243
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen irányelv csak annyiban irányadó 
az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos 
kötelező érvényű ágazatspecifikus uniós 
jogszabályokkal szemben, amennyiben az 
ilyen jogszabályok nem biztosítanak 
legalább egyenértékű fogyasztóvédelmet.

törölve

Or. en

Módosítás 244
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „fogyasztó”: bármely természetes 
személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai célból cselekszik;

a) „fogyasztó”: bármely természetes 
személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai célból cselekszik, valamint 
bármely természetes személy, aki részben 
a szakmájához kapcsolódó, részben pedig 
ahhoz nem kapcsolódó felhasználás 
céljából köt szerződést (kettős célú 
szerződések), és a kereskedési cél annyira 
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korlátozott, hogy a teljesítés egésze 
szempontjából nem elsőrendű;

Or. da

Módosítás 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „szerződéses jogvita: az áruk 
eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó olyan jogvita, 
amelyet a fogyasztó és a kereskedő és/vagy 
szolgáltató nem tudtak kétoldalúan,
egymás között megoldani.

Or. de

Módosítás 246
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „AVR-eljárás”: a 2. cikkben említett 
olyan eljárás, amely megfelel az ebben az 
irányelvben foglalt követelményeknek és 
amelyet AVR-szervezet hajt végre;

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni, hogy az irányelv csak azokra az AVR-eljárásokra 
alkalmazandó, amelyeket az ezen irányelv szerint AVR-szervezetté válás lehetőségét választó 
AVR-szolgáltatók indítanak.
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Módosítás 247
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) „szerződéses jogvita”: a fogyasztó és a 
kereskedő nem tud kétoldalú 
megállapodásra jutni. Ilyen szerződéses 
jogviták mindaddig nem jelentkeznek, 
amíg a kereskedőnek lehetősége van 
méltányosan és azonnal megoldani a 
panaszt;

Or. en

Módosítás 248
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „AVR-szervezet”: bármely olyan 
szervezet – elnevezésétől függetlenül –, 
amely tartós alapon jött létre, és viták 
AVR-eljárással történő rendezésével 
foglalkozik;

e) „AVR-szervezet”: bármely olyan 
szervezet – elnevezésétől függetlenül –, 
amely tartós alapon jött létre, és viták 
AVR-eljárással történő rendezésével 
foglalkozik, és amelyet a 17. cikk (2) 
bekezdése alapján jegyzékbe vettek;

Or. en

Módosítás 249
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „AVR-szervezet”: bármely olyan e) „AVR-szervezet”: bármely olyan 
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szervezet – elnevezésétől függetlenül –, 
amely tartós alapon jött létre, és viták 
AVR-eljárással történő rendezésével 
foglalkozik;

szervezet – elnevezésétől függetlenül –, 
amely tartós alapon jött létre, viták AVR-
eljárással történő rendezésével foglalkozik, 
és amelyről az irányelv 17. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az Európai 
Bizottságot értesítették;

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóság az irányelvre irányuló javaslatban meghatározott követelményt 
teljesítő valamennyi AVR-szervezetről értesítést küld az Európai Bizottságnak, az irányelvre 
irányuló javaslat 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Módosítás 250
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

(1) A tagállamok megkönnyítik a 
fogyasztók számára az AVR-eljárásokhoz 
való hozzáférést, és biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott minőségi 
kritériumoknak megfelelő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni,
amennyiben a fogyasztó előzőleg nem 
tudott a kereskedővel kielégítő egyezségre
jutni.

Or. fr

Módosítás 251
Ashley Fox

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

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó, a területükön
letelepedett kereskedőket érintő jogviták 
esetén az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

Or. en

Indokolás

Kerülni kell a szükségtelen kettős szabályozást, csak a tagállamoknak kell biztosítani, hogy az 
AVR a területükön letelepedett kereskedőket érintő jogvitákban rendelkezésre álljon.

Módosítás 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

(1) A tagállamok megkönnyítik a 
fogyasztók számára az AVR-eljárásokhoz 
való hozzáférést, és biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott minőségi 
kritériumoknak megfelelő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni, 
amennyiben azzal a kereskedő és a 
fogyasztó is egyetért.

Or. en

Módosítás 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez forduljanak.

Or. it

Indokolás

Néhány tagállam pozitív tapasztalatának megfelelően a jogviták egy hatékony alternatív 
vitarendezési rendszerének a bírósághoz fordulás előtt egyeztetési eljárás kötelező 
alkalmazásán kellene alapulnia.

Módosítás 254
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

(1) A tagállamok megkönnyítik a 
fogyasztók számára az AVR-eljárásokhoz 
való hozzáférést, és biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó és a 
területükön letelepedett kereskedőket 
érintő jogviták esetén, az irányelvben 
meghatározott minőségi kritériumoknak 
megfelelő AVR-szervezetekhez lehessen 
fordulni, amennyiben azzal a kereskedő és 
a fogyasztó is egyetért.

Or. en

Módosítás 255
Wim van de Camp

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

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni.

(1) A tagállamok elősegítik, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogviták esetén 
az irányelvben meghatározott 
követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni, annak 
tudatában, hogy az AVR továbbra is 
önkéntes és sikeres benyújtása az AVR-t 
elindító felek akaratától függ majd.

Or. en

Indokolás

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Módosítás 256
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervek:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervek az ebben az irányelvben 
szabályozott jogvitákkal kapcsolatban:

Or. en

Módosítás 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzenek olyan honlappal, ahol a 
felek online tehetnek panaszt;

a) rendelkezzenek olyan honlappal, ahol a 
felek online alternatív vitarendezés iránti 
kérelmet nyújthatnak be;

Or. de

Módosítás 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzenek olyan honlappal, ahol a 
felek online tehetnek panaszt;

a) kezeljenek és frissítsenek olyan 
honlapot, ahol a felek online könnyen 
hozzáférhetnek az AVR-eljárásokkal 
kapcsolatos információkhoz, panaszt 
tehetnek, vagy megtalálják azt a postai 
levelezési címet, ahová a panaszukat és a 
szükséges igazolásokat küldhetik;

Or. fr

Módosítás 259
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy 
szükséges lehet először a kereskedővel 
felvennie a kapcsolatot, mielőtt egy AVR-
szervezetnél eljárást indít, az eljárás 
hatékonysága érdekében és az AVR-
szervezetek olyan keresetekkel való 
túlterhelésének elkerülésére, amelyeket a 
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kereskedő vevőszolgálata – ha van –
ésszerű időn belül meg tud oldani;

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek nem válhatnak a kereskedők vevőszolgálatát helyettesítő szervezetté. A 
fogyasztóknak először a kereskedő vevőszolgálatához (ha van) kell fordulniuk, mielőtt eljárást 
indítanának egy AVR-szervezetnél, az említett szervezet túlterhelésének elkerülése, valamint 
az egész eljárás hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében.

Módosítás 260
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) elégséges eszközökkel rendelkeznek 
(megfelelő humán erőforrások, tárgyi és 
pénzügyi források);

Or. fr

Módosítás 261
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tegyék lehetővé, hogy a felek velük 
elektronikus úton cserélhessenek 
információt;

b) tegyék lehetővé, hogy a felek velük 
elektronikus vagy postai úton 
cserélhessenek információt;

Or. fr

Módosítás 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) foglalkozzanak mind belföldi, mind
határokon átnyúló jogvitákkal, ideértve a 
fogyasztói jogviták online rendezéséről 
szóló, [Office of Publications insert date of 
adoption]-i [Office of Publications insert 
reference number] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (fogyasztói OVR-rendelet) 
által szabályozott vitákat, valamint

c) foglalkozzanak a határokon átnyúló 
jogvitákkal, ideértve a fogyasztói jogviták 
online rendezéséről szóló, [Office of 
Publications insert date of adoption]-i 
[Office of Publications insert reference 
number] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (fogyasztói OVR-rendelet) által 
szabályozott vitákat, valamint

Or. en

Módosítás 263
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amikor az ezen irányelv által 
szabályozott vitákkal foglalkoznak,
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a személyes 
adatok feldolgozása megfeleljen a 
95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti 
jogszabályok személyes adatok védelmére 
vonatkozó rendelkezéseinek.

d) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a személyes 
adatok feldolgozása megfeleljen a 
95/46/EK irányelvet végrehajtó azon 
nemzeti jogszabályok személyes adatok 
védelmére vonatkozó rendelkezéseinek,
amelyik tagállamban az AVR-szervezet 
letelepedett.

Or. en

Módosítás 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

(2a) Az AVR-szervezet nem utasíthatja el 
a vita rendezését anélkül, hogy az 
elutasítást a felek számára megfelelően, 
az alternatív vitarendezés iránti kérelem 
beérkezését követően 14 naptári napon 
belül megindokolná.

Or. de

Módosítás 265
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határidőt állapíthatnak 
meg arra, hogy a fogyasztó meddig 
fordulhat panasszal egy AVR-szervezethez 
vagy a kereskedőhöz, amennyiben ez az 
AVR-eljárás előfeltétele, ami nem lehet 
rövidebb a tagállamok azon jogi 
aktusaiban meghatározott határidőnél –
ha van ilyen –, amely a felek számára 
megengedi bírósági eljárások indítását.

Or. en

Módosítás 266
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megszabhatják azt a 
határidőt, amelyen belül a fogyasztó 
benyújthatja panaszát az AVR-
szervezethez, amely azonban nem lehet 
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rövidebb annál a határidőnél, amelyet a 
tagállam jogszabályai a bírósági eljárás 
megindítására előírnak.
Az a határidő, amelyen belül a fogyasztó 
panaszt nyújthat be az AVR-szervezethez, 
semmiképpen sem lehet rövidebb az attól 
az időponttól számított egy évnél, amikor a 
fogyasztó panaszát a kereskedőnek 
benyújtotta.

Or. el

Indokolás

A tagállamok határidőt szabhatnak meg a panaszoknak AVR-eljárás elé terjesztésére, 
azonban azzal a feltétellel, hogy az nem akadályozhatja meg a fogyasztót törvényes jogainak 
gyakorlásában. Ugyanakkor, amennyiben egyes tagállamok jogalkotása ennél rövidebb 
határidőt állapít meg, az irányelvnek biztosítékként legalább egyéves határidőt kell biztosítani 
a fogyasztó számára az AVR-eljárásra, amelyet attól az időponttól számítanak, amikor a 
fogyasztó a panaszát a kereskedőnek benyújtotta.

Módosítás 267
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek eleget tehetnek azáltal, 
hogy biztosítják egy olyan AVR-szerv
létrehozását, amely kezeli az (1) 
bekezdésben említett olyan jogvitákat, 
amelyek rendezésében egy meglévő AVR-
szerv sem illetékes.

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek eleget tehetnek azáltal, 
hogy létrehoznak egy olyan AVR-szervet, 
amely kezeli az (1) bekezdésben említett 
olyan jogvitákat, amelyek rendezésében 
egy meglévő AVR-szerv sem illetékes.

Or. en

Módosítás 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek eleget tehetnek azáltal, 
hogy biztosítják egy olyan AVR-szerv 
létrehozását, amely kezeli az (1) 
bekezdésben említett olyan jogvitákat, 
amelyek rendezésében egy meglévő AVR-
szerv sem illetékes.

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek eleget tehetnek azáltal, 
hogy biztosítják egy olyan AVR-szerv 
létrehozását, amely kezeli az (1) 
bekezdésben említett olyan jogvitákat, 
amelyek rendezésében egy meglévő AVR-
szerv sem illetékes. A tagállamok e 
kötelezettséget egy másik tagállamban 
letelepedett ágazati AVR-szervezetek 
igénybevételével is teljesíthetik.

Or. en

Indokolás

Az alternatív és az online vitarendezés megfelelő működése érdekében biztosítani kell az 
ágazatok AVR-szervezetekkel való megfelelő lefedettségét. Ez ugyanakkor európai szinten is 
megvalósítható. Nem szükséges, hogy minden tagállam ágazati AVR-szervezeteket hozzon 
létre.

Módosítás 269
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fogyasztók panaszaikkal csak 
akkor fordulhatnak AVR-hez, ha először 
panaszukat a kereskedőhöz benyújtották.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem határoz meg követelményt arra nézve, hogy a fogyasztónak először 
a kereskedővel kell megpróbálnia rendezni a panaszokat, mielőtt a vitát az AVR elé vinné. E 
követelmény – amellett, hogy kívánatos is – szükséges annak érdekében, hogy az AVR-
szervezetek ne legyenek túlterhelve. A módosítás ezért javasolja egy ilyen követelmény 
meghatározását.
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Módosítás 270
Sandra Kalniete

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok olyan eljárási 
szabályokat léptethetnek hatályba vagy 
tarthatnak hatályban, amelyek 
segítségével az AVR-szervezetek működése 
hatékonnyá válik, melyekbe beletartoznak 
azon pénzügyi küszöbökre vonatkozó 
szabályok, amelyekre az irányelv nem 
alkalmazandó, illetve az azon határidőre 
vonatkozó szabályok, amelyen belül a 
fogyasztó panaszt nyújthat be egy AVR-
szervezethez. Ezen eljárási szabályok 
ronthatják a fogyasztók AVR-eljárásokhoz 
való hozzáférését.

Or. en

Módosítás 271
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok lehetővé tehetik az 
AVR-szervezetek számára, hogy olyan 
eljárási szabályokat vezessenek be vagy 
tartsanak fenn, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy egy adott jogvita 
rendezését megtagadják, ha a fogyasztó 
nem lépett közvetlenül kapcsolatba a 
kereskedővel a jogvita rendezése céljából, 
mielőtt az AVR-szervezethez fordult, vagy 
ha a panasz megalapozatlan, ha a 
jogvitával kapcsolatban már eljárás van 
folyamatban egy másik AVR-szervezet 
vagy valamely bíróság előtt, vagy ha egy 
ilyen eljárás lefolytatása egyéb módon 
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nagymértékben rontaná az AVR-szervezet 
működésének hatékonyságát. Az ilyen 
eljárási szabályok még határokon átnyúló 
jogviták esetében sem nehezíthetik meg 
jelentősen a fogyasztók számára az AVR-
eljárások igénybevételét.

Or. hu

Módosítás 272
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok bevezethetnek, 
hatályban tarthatnak olyan eljárási 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik egy 
adott jogvita kezelésének elutasítását, vagy 
AVR-szervezetek számára engedélyezhetik 
ilyen szabályok bevezetését vagy 
hatályban tartását. Ezen eljárási 
szabályok indokolatlanul nem ronthatják 
a fogyasztók AVR-eljárásokhoz való 
hozzáférését.

Or. en

Indokolás

Minden AVR-szervezetnek vannak olyan szabályai, amelyek alapján elutasíthatnak egy 
jogvitát. Fontos elismerni, hogy léteznek ilyen szabályok. Fontos az is, hogy nem szabad e 
szabályok összehangolását megkísérelni, gyakran nyomós oka van annak, hogy azok miért 
eltérőek a különböző ágazatokban. Továbbá, ha egy AVR-szervezet már ésszerűen úgy 
döntött, hogy egy adott jogvita nem elfogadható AVR-re, akkor ésszerűtlennek tűnik egy másik 
AVR-szervezethez fordulni azzal, hogy oldja meg ezt a jogvitát.

Módosítás 273
Bernadette Vergnaud

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

(3a) A tagállamok megengedhetik az 
AVR-szervezeteknek, hogy olyan eljárási 
szabályokat vezessenek be vagy tartsanak 
fenn, amelyekkel megtagadhatják egy 
adott jogvita kezelését, ha a fogyasztó nem 
vette fel a kapcsolatot a kereskedővel a 
felmerült vita rendezése érdekében, ha a 
panasz rágalmazó jellegű, ha a panasszal 
egy másik AVR-szervezet vagy egy bíróság 
már foglalkozott. Az ilyen eljárási 
szabályok nem akadályozhatják 
nyilvánvalóan azt, hogy a fogyasztó AVR-
eljárásokat vegyen igénybe, ideértve a 
határon átnyúló jogvitákat is.

Or. fr

Módosítás 274
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben a (4) bekezdésben 
említett eljárási szabályok alapján 
valamely AVR-szervezetnek nem áll 
módjában elbírálni egy elé terjesztett 
jogvitát, a tagállam nem köteles 
biztosítani, hogy a fogyasztó a jogvitát egy 
másik AVR-szervezet elé terjeszthesse.

Or. en

Módosítás 275
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím



AM\903359HU.doc 91/154 PE489.695v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakértelem és pártatlanság Szakértelem, függetlenség és pártatlanság

Or. fr

Módosítás 276
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakértelem és pártatlanság Szakértelem, függetlenség és pártatlanság

Or. en

Indokolás

A függetlenség elve nem függ össze a pártatlansággal és az ADR-rendszerek hitelességét 
növeli azon szükséges kiegészítő követelmények meghatározásával, amelyek az ilyen 
rendszerekért felelős természetes személyekre vonatkoznak, és elsősorban olyan esetekben 
alkalmazandók, amikor e természetes személyeket kizárólag a kereskedő foglalkoztatja.

Módosítás 277
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek megfelelő szakértelemmel 
rendelkeznek, és pártatlanok. Ezt annak 
biztosításával kell garantálni, hogy ezek a 
személyek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek megfelelő szakértelemmel 
rendelkezzenek, valamint függetlenek és
pártatlanok legyenek. Ezt annak 
biztosításával kell garantálni, hogy ezek a 
személyek:

Or. fr
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Módosítás 278
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek megfelelő szakértelemmel 
rendelkeznek, és pártatlanok. Ezt annak 
biztosításával kell garantálni, hogy ezek a 
személyek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az AVR-
eljárásért felelős természetes személyek 
megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, és 
pártatlanok. Ezt annak biztosításával kell 
garantálni, hogy ezek a személyek:

Or. en

Módosítás 279
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek megfelelő szakértelemmel 
rendelkeznek, és pártatlanok. Ezt annak 
biztosításával kell garantálni, hogy ezek a 
személyek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek megfelelő szakértelemmel 
rendelkezzenek, valamint függetlenek és 
pártatlanok legyenek. Ezt annak 
biztosításával kell garantálni, hogy ezek a 
személyek:

Or. en

Indokolás

A függetlenség elve nem függ össze a pártatlansággal és az ADR-rendszerek hitelességét 
növeli azon szükséges kiegészítő követelmények meghatározásával, amelyek az ilyen 
rendszerekért felelős természetes személyekre vonatkoznak, és elsősorban olyan esetekben 
alkalmazandók, amikor e természetes személyeket kizárólag a kereskedő foglalkoztatja.
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Módosítás 280
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alternatív vitarendezés területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek;

a) az alternatív vitarendezés területén 
megfelelő – elsősorban jogi –
ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal 
rendelkezzenek;

Or. fr

Módosítás 281
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alternatív vitarendezés területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek;

a) a vitarendezés területén megfelelő 
ismeretekkel és készségekkel 
rendelkezzenek;

Or. en

Módosítás 282
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alternatív vitarendezés területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek;

a) a vitarendezés területén bizonyítottan 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek;

Or. en
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Módosítás 283
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az AVR-rendszerek feladata a 
megfelelő szakértelem meghatározása a 
jogviták jellegére és összetettségére 
figyelemmel.

Or. en

Indokolás

Ez a legjobb mód annak biztosítására, hogy a panaszok kezelésébe bevont természetes 
személyek tudása és szakértelme illeszkedjen mind az AVR-mechanizmus, mind pedig a 
jogviták sajátosságainak jellemzőihez.

Módosítás 284
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben a vitarendezésért felelős 
természetes személyt a kereskedő 
kizárólagosan foglalkoztatja, a 
tagállamoknak meg kell győződniük arról 
hogy a személy megfelel az alábbi 
követelményeknek:
a) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személy kinevezése a legfelső 
vezetés szintjén történt, és elegendő időre 
szól tevékenysége függetlenségének 
biztosításához;
b) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személy nem áll hierarchikus 
kapcsolatban az operatív, különösen az 
ügyfélkapcsolatokért felelős vezetéssel;
c) az alternatív vitarendezésért felelős 
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természetes személy díjazását nem az 
AVR-eljárások kimenetelének 
függvényében állapítják meg;
d) a szolgáltató külön költségvetést hoz 
létre e célra, amely megfelelő forrást 
biztosít az AVR-eljárások 
eredményességének biztosításához.

Or. en

Indokolás

Külön követelmények megállapítása szükséges az irányelv hatályának azon AVR-rendszerekre 
való kiterjesztéséhez, amelyekben a vitarendezésért felelős természetes személyeket kizárólag 
a kereskedő foglalkoztatja, ahhoz, hogy biztosítható legyen a pártatlanság és a függetlenség 
követelményének teljesülése.

Módosítás 285
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy azok az 
AVR-szervezetek, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek kollegiális testületet alkotnak, a 
fogyasztók és a kereskedők érdekeinek 
azonos számú képviselőjéből állnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Elfogadhatatlan az AVR-szervezetek vezetőségi tagságának mikromenedzsmentje. Továbbá 
egy AVR-szervezet testületének összetétele nem releváns akkor, amikor a pártatlanságot 
figyelembe véve az összeférhetetlenség hiányának követelménye teljesül.

Módosítás 286
Louis Grech
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy azok az 
AVR-szervezetek, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek kollegiális testületet alkotnak, a 
fogyasztók és a kereskedők érdekeinek 
azonos számú képviselőjéből állnak.

törölve

Or. en

Módosítás 287
Louis Grech

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyek nyilvánosságra 
hozzák azokat a tényezőket, amelyek 
befolyásolhatják a pártatlanságukat, vagy 
összeférhetetlenséget eredményezhetnek 
valamelyik féllel fennálló személyes, üzleti 
vagy szakmai kapcsolat folytán, illetve az 
AVR eljárás eredményével összefüggő 
egyéb érdek miatt.

Or. en

Módosítás 288
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés c) pontjában 
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megfogalmazott célok érdekében,
amennyiben a jogviták peren kívüli 
rendezéséért felelős természetes 
személyeket kizárólag a kereskedő vagy 
egy szakmai szövetség foglalkoztatja vagy 
fizeti, a tagállamok gondoskodnak a 
következő külön feltételek teljesítéséről:
(1) e természetes személyek a kereskedőtől 
vagy a szakmai szervezettől független jogi 
személyen belül végzik tevékenységüket;
(2) e természetes személyek ellen nincsen 
folyamatban a kereskedő vagy a szakmai 
szövetség által indított eljárás, és nem 
állnak semmilyen hierarchikus vagy 
funkcionális kapcsolatban a kereskedő 
vagy a szakmai szövetség irányításával 
vagy operatív részlegeivel;
(3) e természetes személyeket átlátható 
eljárás során nevezik ki
(4) e természetes személyeket 
meghatározott időre, legalább három évre 
nevezik ki;
(5) e természetes személyek díjazásának 
mértéke nem függ az AVR-eljárások 
eredményétől;
(6) a jogviták rendezésével foglalkozó 
szerv, amelyhez tartoznak, saját 
költségvetéssel rendelkezik, amely a 
kereskedő vagy a szakmai szövetség 
általános költségvetésétől elkülönült;
(7) a jogviták rendezésével foglalkozó 
szervet, amelyhez tartoznak, évente 
egyszer értékelnie kell azon illetékes 
állami hatóságnak, amelyhez a szerv 
tartozik, annak megállapítása céljából, 
hogy valóban eleget tesz e rendelet II. 
fejezetében és különösen e bekezdésben 
meghatározott követelményeknek.

Or. fr

Módosítás 289
Louis Grech
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyek megfelelő 
képzésben részesüljenek az Unió minden 
részén a vitarendezés magas minőségének 
biztosítása érdekében. Az ilyen rendszerek 
kifejlesztését és végrehajtását a Bizottság 
támogatja.

Or. en

Módosítás 290
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Az AVR-határozatok jogszerűsége

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
azoknak az AVR-eljárásoknak, amelyek 
egy adott megoldás fogyasztó számára 
történő megszabásával rendezik a jogvitát, 
ne lehessen olyan kimenetelük, amely a 
fogyasztót megfosztja az AVR-szervezet 
helye szerinti tagállamban hatályos 
jogszabályok kötelező rendelkezései által 
számára biztosított védelemtől.
Határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
esetében a tagállamok biztosítják, hogy 
azoknak az AVR-eljárásoknak, amelyek 
egy adott megoldás fogyasztóra vonatkozó 
megszabásával rendezik a jogvitát, ne 
lehessen olyan kimenetelük, amely a 
fogyasztót megfosztja a szokásos 
lakóhelye szerinti tagállam joga 
értelmében a szerződéses kötelezettségekre 
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alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 
17-i 593/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkében 
említett esetekben számára biztosított 
védelemtől, mely rendelkezésektől 
semmilyen megállapodás alapján nem 
lehet eltérni.
______________
1 HL L 177., 2008.7.4., 6.o.

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek a jogszabályoktól eltérő forrásokra (önszabályozási kódexek stb.) is 
alapozhatják határozataikat. Ezért fontos, hogy az AVR-eljárások ne eredményezzenek 
gyengébb védelmet, mint a hatályos jog, amikor e határozatok a fogyasztóra nézve kötelezőek.

Módosítás 291
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, valamint 
telephelyükön nyomtatott formában 
nyilvánosságra hozzák a következőkre 
vonatkozó információkat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, valamint 
telephelyükön világos és könnyen érthető 
módon, nyomtatott formában 
nyilvánosságra hozzák a következőkre 
vonatkozó információkat:

Or. fr

Módosítás 292
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, valamint 
telephelyükön nyomtatott formában
nyilvánosságra hozzák a következőkre 
vonatkozó információkat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervek a honlapjukon, valamint az 
általuk megfelelőnek tartott egyéb módon
nyilvánosságra hozzák a következőkre 
vonatkozó információkat:

Or. en

Indokolás

Nem mindig megfelelő megoldás a nyomtatott változat elérhetősége, és az AVR-szervezetek 
számára ez, valamint ezek frissítése jelentős költségekkel jár.

Módosítás 293
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, valamint 
telephelyükön nyomtatott formában 
nyilvánosságra hozzák a következőkre 
vonatkozó információkat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon az 
átlagfelhasználó számára érthető 
megfogalmazásban, valamint – kérésre –
telephelyükön nyomtatott formában 
nyilvánosságra hozzák a következőkre 
vonatkozó információkat:

Or. en

Módosítás 294
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyek neve, kinevezésük 

a) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyek neve, tudományos 
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módja és mandátumuk hossza; és szakmai képesítésük, kinevezésük 
módja és mandátumuk hossza;

Or. el

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében.

Módosítás 295
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a finanszírozás forrása, beleértve a köz-
és magánfinanszírozás százalékos 
arányát;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez az AVR-szervezetek pártatlanságára vonatkozó információ nem releváns. Megfelelő 
irányítással teljesen pártatlanok lehetnek azok az AVR-szervezetek, amelyek nem részesülnek 
állami finanszírozásban.

Módosítás 296
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon jogviták típusai, amelyekkel 
foglalkoznak;

d) azon jogviták típusai, amelyekkel 
foglalkoznak; ebbe beletartozik adott 
esetben a panasz minimális értéke;

Or. en
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Módosítás 297
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vitarendezésre irányadó eljárási 
szabályok;

e) a vitarendezésre irányadó eljárási 
szabályok, és azok az okok, amelyek miatt 
egy szervezet megtagadhatja egy jogvita 
elintézését; 

Or. en

Módosítás 298
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) bármely előzetes követelmény, amelyet 
a feleknek teljesíteniük kell, mielőtt az 
AVR-eljárás elindulhat;

h) bármely előzetes követelmény, amelyet 
a feleknek teljesíteniük kell, mielőtt az 
AVR-eljárás elindulhat, melybe 
beletartozik az a követelmény, mely szerint 
meg kell próbálni közvetlenül a 
kereskedővel békés megoldásra jutni;

Or. en

Indokolás

Először a kereskedőhöz kell fordulni, és csak akkor vihető a vita egy AVR-testület elé, ha e 
próbálkozás nem járt sikerrel. E rendelkezés növelni kívánja az AVR-testületek hatékonyságát 
azzal, hogy csak a releváns ügyekre kell összpontosítaniuk.

Módosítás 299
Cristian Silviu Buşoi

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

i) a feleket adott esetben terhelő költségek; i) a feleket adott esetben terhelő költségek, 
beleértve a költségeknek az eljárás végén 
történő elengedésére vonatkozó 
szabályokat;

Or. en

Módosítás 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) adott esetben az AVR-határozat 
kötelező jellege.

Or. en

Módosítás 301
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, valamint 
telephelyükön nyomtatott formában
nyilvánosságra hozzák éves tevékenységi 
jelentésüket. Ezek a jelentések az alábbi, 
mind a belföldi, mind a határokon átnyúló 
jogvitákkal kapcsolatos információkat 
tartalmazzák:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
irányelv hatálya alá tartozó jogvitákkal 
kapcsolatban az AVR-szervezetek a 
honlapjukon, valamint az általuk 
megfelelőnek tartott egyéb módon
nyilvánosságra hozzák éves tevékenységi 
jelentésüket. Ezek a jelentések az alábbi, 
mind a belföldi, mind a határokon átnyúló 
jogvitákkal kapcsolatos információkat 
tartalmazzák:

Or. en
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Indokolás

Hasznos annak tisztázása, hogy az AVR-szervezeteknek csak az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó jogvitákkal kapcsolatban kell jelentést készíteniük. Nem mindig megfelelő megoldás 
továbbá a nyomtatott változat elérhetősége, és az AVR-szervezetek számára ez, valamint ezek 
frissítése jelentős költségekkel jár.

Módosítás 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fontos viták eredményein alapuló, 
példaértékű döntések, az adatvédelem 
figyelembevétele mellett;

Or. de

Módosítás 303
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azon fő döntések listája, amelyek 
befolyásolhatják a fogyasztók jogainak 
értelmezési módját, általános ajánlásokkal 
bizonyos visszatérő vagy jelentős jogviták 
megismétlődésének megelőzése céljából;

Or. fr

Módosítás 304
Ashley Fox

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

c) azoknak a vitarendezési eljárásoknak az 
aránya, amelyek megszakadtak, mielőtt 
eredmény született volna;

c) azoknak a vitarendezési eljárásoknak a 
száma, amelyek megszakadtak, mielőtt 
eredmény született volna;

Or. en

Indokolás

Ezt az információt az éves tevékenységi jelentésben kell megadni, ezért megfelelőbb arány 
helyett számra hivatkozni.

Módosítás 305
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben ismert, azon AVR-
eljárások aránya, amelyek esetében a felek 
figyelembe vették az eljárások eredményét;

e) azon AVR-eljárások aránya, amelyek 
esetében a felek tiszteletben figyelembe 
vették az eljárások eredményét;

Or. en

Módosítás 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az AVR-
eljárások eredményesek, és teljesítik az 
alábbi követelményeket:

A tagállamok biztosítják, hogy az AVR-
szervezetek által lefolytatott AVR-
eljárások eredményesek, és teljesítik az 
alábbi követelményeket:

Or. en
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Módosítás 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az AVR-eljárás könnyen elérhető 
mindkét fél számára, tekintet nélkül arra, 
hogy a fél hol található;

a) az AVR-eljárás online bármikor, offline 
pedig könnyen elérhető mindkét fél 
számára;

Or. de

Módosítás 308
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes, vagy alacsony költséggel jár;

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes, vagy alacsony költséggel jár. 
A vesztes fél az AVR-eljárás végén 
megtéríti a nyertes fél számára az eljárás 
elindításával kapcsolatban felmerült 
költségeket;

Or. de

Módosítás 309
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes, vagy alacsony költséggel 
jár;

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes;

Or. fr
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Módosítás 310
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes, vagy alacsony költséggel 
jár;

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes és a tagállamoknak döntést 
kell hozniuk a saját joghatóságukon belüli 
AVR-eljárások ipari finanszírozásának 
megfelelő formájáról;

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat visszatartja az AVR igénybe vételétől, ha az eljárás költségekkel jár. A 
komolytalan vagy zaklató jellegű panaszokra vonatkozó eljárási szabályok a panaszokat a 
szükséges eljárásokra fogják szűkíteni. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyértelművé kell 
tenni, hogy az adófizetőnek nem kell fizetnie az AVR-eljárásokért, ezt az iparnak kell 
felvállalnia.

Módosítás 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára
térítésmentes, vagy alacsony költséggel jár;

c) az AVR-eljárás térítésmentes, vagy 
alacsony költséggel jár, illetve a felek a 
költségeket mindenképpen előzetesen 
könnyen meg tudják határozni;

Or. it

Indokolás

A jobb hozzáférhetőség és átláthatóság érdekében az eljárási költségeket a fogyasztónak vagy 
a kereskedőnek az eljárás elindítása előtt egyértelműen és könnyen meg kell tudni határoznia.
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Módosítás 312
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
térítésmentes, vagy alacsony költséggel 
jár;

c) az AVR-eljárás a fogyasztók számára 
lehetőleg térítésmentes, ellenkező esetben 
névleges költséggel jár;

Or. en

Módosítás 313
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a panaszt befogadó AVR-szervezet az 
AVR-eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi dokumentum kézhezvételét 
követően tájékoztatja a feleket a szóban 
forgó panaszról;

Or. en

Módosítás 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Bonyolult ügyek esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezésétől az AVR-szervezet 
megoldási javaslatának előterjesztéséig 90 
naptári napon belül rendezni kell. 
Rendkívül bonyolult viták esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot 
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kivételesen saját belátása szerint
meghosszabbíthatja.

Or. de

Indokolás

A javasolt megoldás kézbesítése és a felek egyetértésének kivárása már nem tartozik bele a 90 
napos határidőbe, mert ez túlságosan nehezen kiszámítható lenne.

Módosítás 315
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Bonyolult ügyek esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

d) a vitát a panasz teljes anyagának az
AVR-szervezethez történő beérkezését 
követő 90 naptári napon belül rendezni 
kell. Bonyolult ügyek esetében az AVR-
szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

Or. fr

Módosítás 316
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Bonyolult ügyek esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot
meghosszabbíthatja.

d) az AVR-eljárás eredményének a panasz 
és az ahhoz kapcsolódó minden releváns 
dokumentáció AVR-szervezethez történő 
beérkezését követő 90 napon belül 
rendelkezésre kell állnia. Bonyolult ügyek 
esetében vagy egyéb alapos indokból ez az 
időtartam meghosszabbítható.

Or. en
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy mikor kezdődik a 90 napos határidő, valamint lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az AVR-szervezetek indokolt esetben kiterjeszthessék ezt a határidőt, hogy a 
fogyasztók számára minőségi és nem csupán egy gyors eredményt lehessen biztosítani.

Módosítás 317
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Bonyolult ügyek esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

d) a vitát a panasz teljes anyagának az 
AVR-szervezethez történő beérkezését 
követő 90 napon belül rendezni kell. 
Bonyolult ügyek esetében, vagy amikor a 
panasz iratanyaga nem teljes, az AVR-
szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Indokolás

A 90 napos határidőnek akkor kell elkezdődnie, amikor a teljes anyagot, az összes szükséges 
dokumentummal elküldték az AVR-szervezethez az eljárás elindításához. Ha a panasz anyaga 
nem teljes, akkor az AVR-szervezetnek nincsen lehetősége megfelelően és hatékonyan 
kivizsgálni az esetet és a hivatalos határidőn belül megoldást találni.

Módosítás 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Bonyolult ügyek esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

d) az AVR-eljárás eredményének a panasz 
és az ahhoz kapcsolódó minden vonatkozó 
dokumentáció AVR-szervezethez történő 
beérkezését követő 120 napon belül 
rendelkezésre kell állnia. Bonyolult ügyek 
esetében vagy egyéb alapos indokból ez az 
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időtartam meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

A határidő nem tartalmazza azt az időt, ami az összes szükséges dokumentum beérkezéséhez 
szükséges. Ezért hosszabb határidőre – 120 napra – van szükség, a döntéshozatal 
minőségének biztosításához.

Módosítás 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Bonyolult ügyek esetében az 
AVR-szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

d) a vitát a panasz AVR-szervezethez 
történő beérkezését követő 90 napon belül 
rendezni kell. Összetett jogviták esetében 
vagy egyéb alapos indokból az AVR-
szervezet ezt az időtartamot 60 nappal 
meghosszabbíthatja.

Or. hu

Módosítás 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tagállamoknak nem feladata az 
AVR-szervezetek finanszírozása.

Or. de

Indokolás

A finanszírozást nem szabad az adófizetők pénzéből megoldani; ez egyedül a magángazdaság 
feladata, mivel csak annak van ebből haszna.
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Módosítás 321
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az AVR-szervezetnek jogában áll döntést 
hozni az olyan be nem jelentett 
kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos 
kivizsgálási eljárás elindításáról, amelyek 
esetében alapos okkal feltételezhető vagy 
bizonyítható, hogy nagyszámú fogyasztó 
vonatkozásában tisztességtelenek és 
megtévesztőek. A vizsgálatok 
megállapításait közzé lehet tenni és azok 
közvetlen alapot szolgáltathatnak a 
kereskedőhöz intézett ajánlásokra.

Or. el

Indokolás

A fölösleges panasz benyújtásának megelőzése érdekében az AVR-szervezetek részére 
biztosítani kell a lehetőséget azon kereskedelmi gyakorlatok kivizsgálásának a 
megindításáról, amelyekről alapos okkal feltételezhető, hogy tisztességtelenek és félrevezetők, 
és jelentős mértékben sértik a fogyasztók nagy részének jogait. Emellett az AVR-
szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy a lakosságot tájékoztassák ezeknek a 
vizsgálatoknak a következtetéseiről és nyilvános ajánlásokat fogalmazzanak meg a kereskedők 
számára jogsértő magatartásuk kijavítására vonatkozóan.

Módosítás 322
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az AVR-szervezet által 
alkalmazható eljárási szabályokat 
írhatnak elő, annak biztosítására, hogy 
csak olyan vitákkal foglalkozzon, amelyek 
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az AVR általi kezelésre alkalmasak, 
valamint hogy e vitákat megfelelő időben 
terjesszék be. A tagállamoknak meg kell 
győződniük arról, hogy ezen eljárási 
szabályok nem korlátozzák indokolatlanul 
az adott tagállamban az AVR 
alkalmazásának hatályát.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos az AVR-ek számára a panaszok elutasítására irányuló hatékony szabályok 
fenntartásának képessége, azokban az esetekben, amikor a feleknek nem kell előre 
megállapodniuk arról, hogy AVR-hez folyamodnak. Az AVR-eknek ezért rendelkezniük kell 
azon panaszok elutasítására irányuló képességgel, amelyek nem náluk vannak a 
legmegfelelőbb helyen (például megmondják a fogyasztónak, hogy forduljon másik AVR-hez 
vagy bírósághoz, ahelyett, hogy egyszerűen elutasítják azon panaszokat, amelyek már bíróság 
elé kerültek).

Módosítás 323
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztóknak az AVR-eljárások 
keretében attól a pillanattól kezdve, hogy 
teljes mértékben értesültek a kereskedővel 
kialakult jogvita alapját képező agresszív 
cselekményről vagy mulasztásról, hogy 
könnyű hozzáférést biztosítsanak 
számukra az AVR-szervezetekhez, hogy 
ezáltal elkerülhető legyen a megoldás még 
nehezebbé válása.

Or. el

Módosítás 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-eljárásokban:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az AVR-
szervek által folytatott AVR-eljárásokban:

Or. en

Módosítás 325
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felek lehetőséget kapnak álláspontjuk 
kifejtésére és a másik fél által előadott 
érvek és tények, valamint szakértői 
nyilatkozatok meghallgatására;

a) a felek lehetőséget kapnak álláspontjuk 
kifejtésére és a másik fél által előadott 
érvek és tények, valamint szakértői 
nyilatkozatok meghallgatására, továbbá az 
ésszerű időn belül való válaszadásra;

Or. fr

Módosítás 326
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a felek közötti nézeteltérést a 
megegyezés szükségességét megfelelően 
bemutató módon dokumentálják;

Or. el

Módosítás 327
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az AVR-eljárás eredményét – , írásban 
vagy tartós adathordozón – mindkét fél 
rendelkezésére bocsátják, megjelölve az 
okokat, amelyeken az eredmény alapul.

b) az AVR-eljárás eredménye csak abban 
az esetben kötelező a felekre nézve, ha e 
kötelező joghatásról az eljárás 
megkezdése előtt tájékoztatták őket, és ők 
ehhez kifejezett beleegyezésüket adták. E 
rendelkezés nem vonatkozik arra az 
esetre, ha a határozat a nemzeti 
jogszabályok értelmében kötelező a 
kereskedőre nézve.

Or. en

Módosítás 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
AVR-eljárásokban, amelyek a vitát 
megoldás javaslata útján próbálják 
rendezni,

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
AVR-eljárásokban, amelyek a vitát 
próbálják rendezni,

Or. de

Indokolás

Az AVR-eljárások megbeszélések keretében, tehát formális javaslattétel nélkül is 
megoldhatók.

Módosítás 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
AVR-eljárásokban, amelyek a vitát 
megoldás javaslata útján próbálják 
rendezni,

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az AVR-
szervezetek által folytatott azon AVR-
eljárásokban, amelyek a vitát megoldás 
javaslata útján próbálják rendezni,

Or. en

Módosítás 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó egy javasolt megoldás 
elfogadása előtt tájékoztatást kap arról, 
hogy:

a) a fogyasztó közvetlenül a bíróságon 
kívüli vitarendezés iránti kérelem 
beérkezése után tájékoztatást kap arról, 
hogy:

Or. de

Indokolás

A fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy amennyiben nem ért egyet a 
tájékoztatás tartalmával, visszavonja az alternatív vitarendezés iránti kérelmét. Nincs értelme 
végrehajtani az AVR-eljárást, ha utána kiderül, hogy a fogyasztó nem ért egyet ezzel a 
tájékoztatással.

Módosítás 331
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó egy javasolt megoldás 
elfogadása előtt tájékoztatást kap arról, 
hogy:

a) a felek egy javasolt megoldás elfogadása 
előtt tájékoztatást kapnak arról, hogy:
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Or. fr

Módosítás 332
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó egy javasolt megoldás 
elfogadása előtt tájékoztatást kap arról, 
hogy:

a) a felek egy javasolt megoldás elfogadása 
előtt tájékoztatást kapnak arról, hogy:

Or. en

Indokolás

Minkét fél számra biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, van-e 
választása az AVR-szervezet által javasolt megoldás elfogadása vagy elutasítása tekintetében, 
hogy a javasolt megoldás a bírósági határozatnál kevésbé előnyös lehet, stb. Mind a 
fogyasztó, mind pedig a kereskedő részt vesz az eljárásban, ezért egyik felet sem lehet kizárni.

Módosítás 333
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó egy javasolt megoldás 
elfogadása előtt tájékoztatást kap arról, 
hogy:

a) a javasolt megoldás elfogadása előtt a 
felek tájékozódnak a jogszabályi 
rendelkezések keretében rendelkezésre 
álló jogaikról:

Or. el

Módosítás 334
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) jogában áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

i) jogukban áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

Or. en

Indokolás

Ezt az alpontot a 9. cikk (2) bekezdése a) pontjának módosítása miatt szükséges módosítani.

Módosítás 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. jogában áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

i. mindkét félnek jogában áll a javasolt 
megoldást elfogadni vagy elutasítani;

Or. de

Módosítás 336
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) jogában áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

i) jogukban áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

Or. fr

Módosítás 337
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a javasolt megoldás kedvezőtlenebb 
lehet számára, mint a bíróság által, 
jogszabályok alkalmazása eredményeként 
létrejövő megoldás lenne;

ii. a javasolt megoldás eltérhet a bíróság 
által, jogszabályok alkalmazása 
eredményeként létrejövő megoldástól;

Or. en

Módosítás 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a javasolt megoldás kedvezőtlenebb 
lehet számára, mint a bíróság által, 
jogszabályok alkalmazása eredményeként 
létrejövő megoldás lenne;

ii. a javasolt megoldás kedvezőbb vagy
kedvezőtlenebb lehet számára, mint a 
bíróság által, jogszabályok alkalmazása 
eredményeként létrejövő megoldás lenne;

Or. de

Módosítás 339
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a javasolt megoldás kedvezőtlenebb 
lehet számára, mint a bíróság által, 
jogszabályok alkalmazása eredményeként 
létrejövő megoldás lenne;

ii. adott esetben a javasolt megoldás 
kedvezőtlenebb lehet számára, mint a 
bíróság által, jogszabályok alkalmazása 
eredményeként létrejövő megoldás lenne;

Or. fr
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Módosítás 340
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a javasolt megoldás kedvezőtlenebb 
lehet számára, mint a bíróság által, 
jogszabályok alkalmazása eredményeként 
létrejövő megoldás lenne;

ii. a javasolt megoldás megfelel a kötelező 
jogi szabályozásnak, amelyeknek 
létezniük kell abban a tagállamban, ahol 
sor kerül a vita rendezésére;

Or. da

Módosítás 341
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. mielőtt a javasolt megoldást elfogadja 
vagy elutasítja, jogában áll független 
tanácsot kérni;

iii. mielőtt a javasolt megoldást elfogadja 
vagy elutasítja, jogukban áll független 
tanácsot kérni;

Or. en

Indokolás

Ezt az alpontot a 9. cikk (2) bekezdése a) pontjának módosítása miatt szükséges módosítani.

Módosítás 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. mielőtt a javasolt megoldást elfogadja 
vagy elutasítja, jogában áll független 
tanácsot kérni;

iii. bármikor jogában áll független tanácsot 
kérni, különösen a javasolt megoldás 
tekintetében;
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Or. de

Indokolás

Erre a felvilágosításra az eljárás kezdete előtt sort kell keríteni. Máskülönben azt a látszatot 
kelthetné, hogy a végén a saját szervezet kérdőjelezi meg az AVR-eljárás megoldását.

Módosítás 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a feleket tájékoztatják a javasolt 
megoldással való egyetértés jogi 
kötőerejéről;

Or. de

Indokolás

Nem nyilvánvaló, hogy ez miért ne tartozhatna az a) pont alá.

Módosítás 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. hogy a kérelmezőnek bármikor 
jogában áll, hogy visszavonja az alternatív 
vitarendezés iránti kérelmét, és így 
befejezettnek nyilvánítsa az eljárást.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára lehetőséget kell adni arra, hogy az alternatív vitarendezés iránti 
kérelmét bármikor visszavonja, mivel a vita még az eljárás során is megoldódhat a felek 
között, kétoldalúan.
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Módosítás 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mielőtt a javasolt megoldást elfogadják, 
a feleket tájékoztatni kell az ilyen 
megállapodás joghatásáról;

b) a javasolt megoldás továbbításakor a 
feleket;

Or. de

Indokolás

Itt egy új bekezdésről van szó, amely a következő módosítási javaslatokban foglalt alpontokat 
vezeti be.

Módosítás 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. még egyszer figyelmeztetik a javasolt 
megoldással való egyetértés jogi 
kötőerejére;

Or. de

Módosítás 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. figyelmeztetik az egyetértésre 
vonatkozó, a javasolt megoldás 
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kézbesítésétől számított 14 naptári napos 
határidőre;

Or. de

Módosítás 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. figyelmeztetik arra, hogy a 
kézbesítéstől számított 14 naptári napon 
belül be nem jelentett írásbeli egyetértés a 
javasolt megoldás elutasításának minősül, 
és ennek kapcsán a határidőt akkor 
tekintik betartottnak, ha az egyetértést 14 
naptári napon belül elküldték.

Or. de

Módosítás 349
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) abban az esetben, ha a felek úgy 
döntenek, hogy elutasítják a javasolt 
megoldást, az AVR-szervezet közzéteheti a 
szóban forgó megoldást

Or. el

Módosítás 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mielőtt egyetértésüket fejezik ki a 
javasolt megoldással vagy peren kívüli 
egyezséggel, ésszerű gondolkodási időt 
kell számukra biztosítani.

törölve

Or. de

Módosítás 351
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok meghatározhatják az 
AVR-szervezet által megítélt jogorvoslat 
összeghatárát vagy a fogyasztó 
jogvitákban támasztott követelésének 
értékhatárát.

Or. en

Módosítás 352
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Kötelező AVR-eljárások

A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
AVR-eljárások esetében, amelyek egy 
adott megoldás megszabásával próbálják 
rendezni a jogvitát, a megoldás csak akkor 
bírjon kötelező erővel a felekre nézve, ha 
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annak kötelező jellegéről előzetesen 
értesültek és azt kifejezetten elfogadták. 
Abban az esetben, ha a nemzeti 
szabályozás szerint a megoldás kötelező 
erővel bír a kereskedőre nézve, nincs 
szükség a kereskedő kifejezett 
beleegyezésére.

Or. en

Indokolás

Általános szabályként amikor az AVR-eljárások a felekre nézve kötelező megoldást 
határoznak meg, e feleknél prioritást élvez az elfogadás. Ez alól kivételt képeznek azok az 
esetek, amikor a nemzeti szabályok értelmében a megoldások kötelező erővel bíznak a 
kereskedőre nézve. E rendszerek a fogyasztók számára igen hatékonyan működnek és ezeket 
nem szabad leépíteni.

Módosítás 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Döntési szabadság

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezet által hozott határozat csak 
abban az esetben legyen kötelező erejű a 
felekre nézve, ha őket annak kötelező 
erejéről előzetesen tájékoztatták, és azt 
kifejezetten elfogadták.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
függetlenül attól, hogy a kereskedő és a 
fogyasztó elfogadja az ADR-szervezet által 
hozott döntés kötelező jellegét, mindkét 
félnek megmaradjon azon joga, hogy 
bírósághoz forduljon jogorvoslatért.

Or. en
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Módosítás 354
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Döntési szabadság

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az AVR-szervezetek határozatai csak 
abban az esetben lehessenek kötelező 
erejűek a felekre nézve, ha őket azok 
kötelező erejéről előzetesen tájékoztatták, 
és azt kifejezetten elfogadták, kivéve, 
amikor a nemzeti szabályok értelmében a 
megoldások csak a kereskedőkre nézve 
kötelező erejűek.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó és a kereskedő közötti, a 
panaszok AVR-szervezethez való 
benyújtására irányuló megállapodás ne 
legyen kötelező a fogyasztóra nézve, ha a 
megállapodást a vita létrejötte előtt 
kötötték, és ha az megfosztja a fogyasztót 
azon jogától, hogy a vita megoldása 
céljából bíróságon indítson keresetet.

Or. en

Módosítás 355
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az AVR-eljárások bizalmas jellege

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben a felek nem rendelkeznek 
közösen ettől eltérően – sem az AVR-
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szervezetek, sem a vitarendezésért felelős 
természetes személyek ne legyenek 
kötelezhetők arra, hogy polgári vagy 
kereskedelmi, bírósági vagy 
választottbírósági eljárásokban 
bizonyítékként AVR-eljárásokból 
származó vagy azokkal kapcsolatos 
információkat hozzanak nyilvánosságra, 
kivéve:
a) ha ez szükséges az érintett tagállam 
közpolitikai magasabb megfontolásaihoz, 
különösen akkor, ha meg kell követelni a 
gyermekek legnagyobb érdekét, vagy egy 
személy testi vagy lelki épségének 
sérülését kell megelőzni; 
b) ha egy AVR-eljárásban hozott 
határozat tartalmának nyilvánosságra 
hozatala e határozat végrehajtása vagy 
végrehajtatása érdekében szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem 
akadályozzák a tagállamokat abban, hogy 
az AVR-eljárás bizalmas jellegének 
védelmére szigorúbb intézkedéseket 
hozzanak.

Or. en

Módosítás 356
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezet által hozott határozat csak 
abban az esetben legyen kötelező erejű a 
felekre nézve, ha őket annak kötelező 
erejéről előzetesen tájékoztatták, és azt 
kifejezetten elfogadták.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó és a kereskedő közötti, a 
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panaszok AVR-szervezethez való 
benyújtására irányuló megállapodás ne 
legyen kötelező a fogyasztóra nézve, ha a 
megállapodást a vita létrejötte előtt 
kötötték, és ha az megfosztja a fogyasztót 
azon jogától, hogy a vita megoldása 
céljából bíróságon indítson keresetet. E 
rendelkezés nem vonatkozik arra az 
esetre, ha a határozat a nemzeti 
jogszabályok értelmében kötelező a 
kereskedőre nézve.

Or. en

Módosítás 357
Silvia Costa

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók és kereskedők megállapodása a 
panaszoknak egy AVR-szervezethez 
történő benyújtásáról ne foszthassa meg a 
fogyasztót attól a jogától, hogy a jogvita 
rendezése érdekében bírósághoz 
forduljon;

Or. it

Módosítás 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Jogszerűség
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A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a vitarendezésére az AVR-eljárásban 
előírt megoldás ne eredményezze azt, hogy 
a fogyasztót megfosztják az azon tagállam 
joga szerint alkalmazandó kötelező 
rendelkezések által biztosított védelemtől, 
amelynek területén az AVR-szervezet 
letelepedett, valamint amelynek területén 
a fogyasztónak az 593/2008/EK rendelet 
6. cikkében meghatározott szokásos 
lakóhelye található.

Or. en

Módosítás 359
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Jogszerűség

A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
AVR-eljárások esetében, amelyek egy 
adott megoldás akár a fogyasztóra, akár 
minkét félre nézve kötelező megszabásával 
rendezik a jogvitát, a fogyasztó számára 
előírt megoldás ne fossza meg a fogyasztót 
az azon tagállam jogának hatályos 
kötelező rendelkezései által biztosított 
védelemtől, amelynek területén az AVR-
szervezet letelepedett. Határokon átnyúló 
jogviták esetén az AVR-szervezet által 
előírt megoldás nem eredményezheti azt, 
hogy a fogyasztót megfosztják az azon 
tagállam joga szerint alkalmazandó 
kötelező rendelkezések által előírt 
védelemtől, amelynek területén a 
fogyasztónak az 593/2008/EK rendelet 6. 
cikkében meghatározott szokásos 
lakóhelye található.

Or. en
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Módosítás 360
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Az AVR-eljárások hatása az elévülési 

időre
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogvitát AVR keretében rendezni kívánó 
feleket az eljárást követően ne 
akadályozza az elévülési időszaknak az 
AVR-eljárás alatt történő lejárta az 
említett jogvitához kapcsolódó bírósági 
eljárás kezdeményezésében.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti az azon 
nemzetközi megállapodásokban előírt 
elévülési időre vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyeknek a tagállamok részes felei.

Or. en

Módosítás 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
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magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére.

magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére. A tájékoztatásnak minden 
esetben ki kell terjednie a vonatkozó AVR-
szervezetek címére és honlapjára.

Or. hu

Módosítás 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, amelyek 
igénybevételét vállalják, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az
illetékes AVR-szervezetek elérhetőségeit 
és weboldalaik címét.

Or. fr

Módosítás 363
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők, akik 
kötelezik magukat, vagy kötelesek egy 
vagy több AVR-szervezetet igénybe venni 
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hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére.

a fogyasztókkal felmerült viták 
rendezésére, tájékoztatják a fogyasztóikat 
az egy vagy több illetékes AVR-
szervezetről. Az információk magukban 
foglalják az illetékes AVR-szervezet vagy -
szervezetek weboldalainak címét.

Or. en

Indokolás

Csak az AVR-t igénybe vevő vállalkozásoknak kell ADR-szervezetre vonatkozó részletes 
tájékoztatást adni, különben az AVR elérhetőségét tekintve a fogyasztókat félrevezeti. 
Ráadásul terhes volna a vállalkozások számára azon követelmény, hogy tüntessék fel a 
számlákon és a nyugtákon az AVR-szervezetekre vonatkozó információkat, különösen azon 
vállalkozások esetében, akik több különböző AVR-szervezetet vesznek igénybe az általuk 
értékesített különböző termékekhez/szolgáltatásokhoz.

Módosítás 364
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére. A tájékoztatás magában 
foglalja az illetékes AVR-szervezetek 
weboldalának címét.

Or. en
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Módosítás 365
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 
információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. A 
tájékoztatás magában foglalja az illetékes 
AVR-szervezetek weboldalainak címét.

Or. en

Indokolás

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Módosítás 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 
helyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a 
kereskedő és a fogyasztó közötti 
adásvételre vagy szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozó általános szerződési 
feltételekben, valamint az ilyen 
szerződésekkel kapcsolatos számlákon és 
nyugtákon. Arról is tájékoztatást kell 
nyújtania, hogy az érintett AVR-
szervezetre és igénybevételének feltételeire 
vonatkozó további információt hol lehet 
elérni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információnak egyszerűen elérhetőnek és 
érthetőnek kell lennie. Ennek kapcsán 
arról is tájékoztatást kell nyújtani, hogy az 
érintett AVR-szervezetre és 
igénybevételének feltételeire vonatkozó 
további információt hol lehet elérni.

Or. de

Módosítás 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 
helyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben, valamint az ilyen 
szerződésekkel kapcsolatos számlákon és 
nyugtákon. Arról is tájékoztatást kell 
nyújtania, hogy az érintett AVR-
szervezetre és igénybevételének feltételeire 
vonatkozó további információt hol lehet 
elérni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 
helyen és állandóan elérhető módon kell
közzétenni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben, és minden olyan 
esetben, amikor egy kereskedő elutasít egy 
közvetlenül hozzá benyújtott fogyasztói 
panaszt. Arról is tájékoztatást kell 
nyújtania, hogy az érintett AVR-
szervezetre és igénybevételének feltételeire 
vonatkozó további információt hol lehet 
elérni.

Or. fr
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Módosítás 368
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 
helyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben, valamint az ilyen 
szerződésekkel kapcsolatos számlákon és 
nyugtákon. Arról is tájékoztatást kell 
nyújtania, hogy az érintett AVR-
szervezetre és igénybevételének feltételeire 
vonatkozó további információt hol lehet 
elérni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt világosan, érthetően és
könnyen elérhető módon kell elhelyezni 
adott esetben a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben.

Or. en

Indokolás

Csak az AVR-t igénybe vevő vállalkozásoknak kell ADR-szervezetre vonatkozó részletes 
tájékoztatást adni, különben az AVR elérhetőségét tekintve a fogyasztókat félrevezeti. 
Ráadásul terhes volna a vállalkozások számára azon követelmény, hogy tüntessék fel a 
számlákon és a nyugtákon az AVR-szervezetekre vonatkozó információkat, különösen azon 
vállalkozások esetében, akik több különböző AVR-szervezetet vesznek igénybe az általuk 
értékesített különböző termékekhez/szolgáltatásokhoz.

Módosítás 369
Sandra Kalniete

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 
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helyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben, valamint az ilyen 
szerződésekkel kapcsolatos számlákon és 
nyugtákon. Arról is tájékoztatást kell 
nyújtania, hogy az érintett AVR-
szervezetre és igénybevételének feltételeire 
vonatkozó további információt hol lehet 
elérni.

helyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben.

Or. en

Módosítás 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt közvetlenül, világosan látható 
helyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben, valamint az ilyen 
szerződésekkel kapcsolatos számlákon és 
nyugtákon. Arról is tájékoztatást kell 
nyújtania, hogy az érintett AVR-
szervezetre és igénybevételének feltételeire 
vonatkozó további információt hol lehet 
elérni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt világosan, érthetően és 
könnyen elérhető módon kell adott esetben
elhelyezni a kereskedők weboldalain 
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak és a kereskedőknek lehetőséget kell adni annak mérlegelésére, miként 
tájékoztassák a fogyasztókat. A számlákon és a nyugtákon történő tájékoztatásra vonatkozó 
kötelezettség túlzott terhet jelentene különösen a kkv-k számára, és nem lenne praktikus.
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Módosítás 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ebben a cikkben foglalt 
rendelkezések a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel 
kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra 
vonatkozó 2011/83/EU irányelv 6, 7. és 8. 
cikkének sérelme nélkül alkalmazandók.

(3) Az ebben a cikkben foglalt 
rendelkezések a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel 
kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra 
vonatkozó 2011/83/EU irányelv 6, 7. és 8. 
cikkének, valamint a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 
2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) és a 
fogyasztói pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítéssel történő forgalmazásáról 
szóló 2002/65/EK irányelv megfelelő 
előírásainak sérelme nélkül 
alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

A kereskedők fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettségeit, amelyekkel a 10. cikk 
foglalkozik, nem kizárólag a fogyasztók jogairól szóló említett irányelv szabályozza. A 
Szolvencia II. keretirányelvben és a pénzügyi szolgáltatások távértékesítéséről szóló 
irányelvben a bíróságon kívüli panasz- és jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségek tekintetében foglalt előírásokat a 10. cikk (3) bekezdésében további példaként 
szintén meg kell említeni.

Módosítás 372
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
AVR-szervezetek, fogyasztói szövetségek, 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
AVR-szervezetek, az Európai Fogyasztói 
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vállalkozói szövetségek, az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózata 
központjai, valamint adott esetben a 11. 
cikk (2) bekezdése szerint kijelölt 
testületek telephelyeiken és a saját 
weboldalaikon nyilvánosságra hozzák a 17. 
cikk (3) bekezdésében említett AVR-
szervezetek jegyzékét.

Központok Hálózatának központjai, 
valamint adott esetben a 11. cikk (2) 
bekezdése szerint kijelölt testületek a saját 
weboldalaikon a Bizottság honlapjára 
mutató link megadásával vagy az általuk 
megfelelőnek tartott bármely más módon
nyilvánosságra hozzák a 17. cikk (4)
bekezdésében említett AVR-szervezetek 
jegyzékét.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói szövetségek és a vállalkozói szövetségek független szervezetek, és nem lenne 
megfelelő a tagállamok részéről, ha bármilyen egyéb módon történő eljárásra köteleznék 
őket. Nem biztos, hogy mindig megfelelő az AVR-szervezetek számára, ha az AVR-szervezetek 
listája elérhető.

Módosítás 373
Ildikó Gáll-Pelcz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok biztosítják az 
azzal kapcsolatos információk megfelelő 
nyilvánosságra hozatalát, hogy a 
fogyasztók hogyan vehetik igénybe az 
AVR-eljárásokat abban az esetben, ha a 2. 
cikk (1) bekezdésében említett szerződéses 
jogvitájuk keletkezik egy adott 
kereskedővel szemben.

Or. hu

Módosítás 374
Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság és a tagállamok biztosítják a 
fogyasztók lehetőségeire vonatkozó 
információk megfelelő terjesztését, hogy a 
kereskedővel kialakult jogvitájuk esetén a 
2. cikkben előírt kártérítésben 
részesüljenek.

Or. el

Módosítás 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az AVR-szervezetek együttműködése a 
határokon átnyúló viták rendezésében

Az AVR-szervezetek európai szintű
együttműködése és tapasztalatcseréje

Or. fr

Módosítás 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek együttműködnek a 
határokon átnyúló viták rendezésében.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek együttműködnek a 
határokon átnyúló viták rendezésében, és 
megvalósítják a jó gyakorlatok rendszeres 
cseréjét mind a határokon átnyúló, mind 
pedig a belföldi jogviták rendezése terén.

Or. fr
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Módosítás 377
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az AVR-
szervezetek együttműködnek a határokon 
átnyúló viták rendezésében.

(1) A tagállamok ösztönzik az AVR-
szervezeteket, hogy működjenek együtt a 
határokon átnyúló jogviták rendezésében.

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek gyakran független szervezetek, és nem volna szerencsés biztosítani az 
együttműködésüket. Az AVR-szolgáltatókra rótt szükségtelen terhek visszatarthatják őket attól, 
hogy az irányelv célját szolgáló AVR-listára felkerüljenek.

Módosítás 378
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság támogatja és megkönnyíti 
az AVR-szervezetek tapasztalatcseréjét, a 
bevált gyakorlatok elősegítése érdekében, 
elsősorban a „Fogyasztók” programon 
keresztül.

Or. fr

Módosítás 379
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az AVR- (1) A tagállamok ösztönzik az AVR-
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szervezetek és az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályok végrehajtásáért felelős 
nemzeti hatóságok együttműködését.

szervek és az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályok végrehajtásáért felelős 
nemzeti hatóságok együttműködését.

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek gyakran független szervezetek, és nem volna szerencsés biztosítani az 
együttműködésüket.

Módosítás 380
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az együttműködés magában foglalja
a kölcsönös információcserét a kereskedők 
azon üzleti gyakorlatairól, amelyekkel 
kapcsolatban a fogyasztók panaszt tettek. 
A nemzeti hatóságok továbbá az 
együttműködés keretében műszaki 
értékelést és információt nyújtanak azon 
AVR-szervek számára, amelyek esetében 
az ilyen értékelés vagy információ 
szükséges az egyéni viták rendezéséhez.

(2) Ez az együttműködés magában
foglalhat kölcsönös információcserét az 
adott üzleti ágazatokban a kereskedők 
által alkalmazott azon gyakorlatokról, 
amelyekkel kapcsolatban a fogyasztók 
panaszt tettek. A nemzeti hatóságok 
továbbá az együttműködés keretében 
műszaki értékelést és információt 
nyújtanak azon AVR-szervek számára, 
amelyek esetében az ilyen értékelés vagy 
információ szükséges az egyéni viták 
rendezéséhez, és máshol nem szerezhető 
be.

Or. en

Indokolás

Fontos az AVR-szervezetek és a nemzeti támogató hatóságok közötti információmegosztás 
növelése, de az ilyen információmegosztás megkövetelése bizonyos helyzetekben 
veszélyeztethetik e szervezetek függetlenségét, és visszatarthatják a kereskedőket az ADR 
használatától.

Módosítás 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az együttműködés magában foglalja 
a kölcsönös információcserét a kereskedők 
azon üzleti gyakorlatairól, amelyekkel
kapcsolatban a fogyasztók panaszt tettek. 
Ennek keretében az említett nemzeti 
hatóságok technikai értékelést és 
információt nyújtanak azon AVR-
szervezetek számára, amelyek esetében az 
ilyen értékelés vagy információ szükséges 
az egyéni viták rendezéséhez.

(2) Ez az együttműködés magában foglalja 
a kölcsönös információcserét a 
kereskedőkről, amennyiben ezekkel 
kapcsolatban visszatérő panaszok érkeznek 
be a fogyasztóktól. Ennek keretében az 
említett nemzeti hatóságok – amennyiben 
már rendelkezésre áll – technikai 
értékelést és információt nyújtanak azon 
AVR-szervezetek számára, amelyek 
esetében az ilyen értékelés vagy információ 
szükséges az egyéni viták rendezéséhez.

Or. de

Indokolás

A kereskedők üzleti gyakorlatait nem szabad általánosan közzétenni; itt bizalmas adatokról és 
üzleti titkokról is szó van, amelyek nem kerülhetnek nyilvánosságra. Emellett az AVR-
szervezet nem kötelezheti európai jogszabály révén az állami szerveket kötelező 
szakvélemények kiadására. Ez különösen áll a finanszírozásra.

Módosítás 382
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az együttműködés magában foglalja 
a kölcsönös információcserét a kereskedők 
azon üzleti gyakorlatairól, amelyekkel 
kapcsolatban a fogyasztók panaszt tettek. 
A nemzeti hatóságok továbbá az 
együttműködés keretében műszaki 
értékelést és információt nyújtanak azon 
AVR-szervek számára, amelyek esetében 
az ilyen értékelés vagy információ 
szükséges az egyéni viták rendezéséhez.

(2) Ez az együttműködés magában foglalja 
a kölcsönös információcserét a fogyasztók 
által tett panaszokat és az AVR-eljárás 
pozitív vagy negatív eredményét. A 
nemzeti hatóságok továbbá az 
együttműködés keretében műszaki 
értékelést és információt nyújtanak azon 
AVR-szervek számára, amelyek esetében 
az ilyen értékelés vagy információ 
szükséges az egyéni viták rendezéséhez.
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Or. en

Indokolás

Az üzleti gyakorlatokra való hivatkozás nem világos és kétértelmű. Az új megfogalmazás az 
információcserét az AVR-szervezethez a fogyasztó által benyújtott panasz jellegére és 
típusára és az eljárás eredményére összpontosítja (akár sikeres volt, akár nem).

Módosítás 383
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a területén működő 
AVR-szervezetek ellenőrzésére. Minden 
tagállam közli a kijelölt hatóság adatait a 
Bizottsággal.

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatóságot
a 16. és 17. cikk szerinti hatáskörrel 
rendelkező hatóságként. Minden tagállam 
kijelölhet egynél több illetékes hatóságot 
is. Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot jelöl ki, meghatározza, 
hogy a területén honos illetékes hatóságok 
közül melyik lesz az egyedüli 
kapcsolattartó a Bizottság felé. Minden 
tagállam közli a kijelölt hatóság vagy –
adott esetben – az illetékes hatóságok 
adatait a Bizottsággal, az egyedüli 
kapcsolattartót is beleértve.

Or. en

Indokolás

Az AVR különböző ágazati vagy földrajzi megközelítéseinek tükrözése érdekében a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni több illetékes hatóság kijelölését.

Módosítás 384
Cristian Silviu Buşoi

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

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a területén működő 
AVR-szervezetek ellenőrzésére. Minden 
tagállam közli a kijelölt hatóság adatait a 
Bizottsággal.

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a területén működő 
AVR-szervezetek ellenőrzésére. Minden 
tagállam kijelölhet több illetékes 
hatóságot, ha a különböző ágazatokban az 
AVR-szervezetek átvilágítása ezt 
megköveteli. Amennyiben valamely 
tagállam így jár el, meghatározza, hogy az 
illetékes hatóságok közül melyik lesz az 
egyedüli kapcsolattartó a Bizottság felé.
Minden tagállam közli az általa kijelölt 
hatóság vagy – adott esetben – hatóságok
adatait a Bizottsággal, az egyedüli 
kapcsolattartót is beleértve.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság számára nehézséget jelenthet az AVR-szervezetek működésének és 
fejlődésének az összes ágazatban történő átvilágítása.

Módosítás 385
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a területén működő 
AVR-szervezetek ellenőrzésére. Minden 
tagállam közli a kijelölt hatóság adatait a 
Bizottsággal.

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatóságot
a 16. és 17. cikk szerinti hatáskörrel 
rendelkező hatóságként. Minden tagállam 
kijelölhet több illetékes hatóságot is. 
Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot jelöl ki, meghatározza, 
hogy a területén honos illetékes hatóságok 
közül melyik lesz az egyedüli 
kapcsolattartó a Bizottság felé. Minden 
tagállam közli a kijelölt hatóság vagy –
adott esetben – az illetékes hatóságok 
adatait a Bizottsággal, az egyedüli 
kapcsolattartót is beleértve.
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Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban az ágazatok közötti különbségek miatt szükséges több különböző AVR-
hatóság.

Módosítás 386
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság elkészíti az (1) 
bekezdésnek megfelelően közölt illetékes 
hatóságok jegyzékét, és azt a jegyzéket 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

(2) A Bizottság elkészíti az (1) 
bekezdésnek megfelelően közölt illetékes 
hatóságok jegyzékét, mely adott esetben 
tartalmazza az egyetlen kapcsolattartó 
megjelölését is, és azt a jegyzéket 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Or. en

Módosítás 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) arra vonatkozó statisztikák, hogy a 
fogyasztókkal szembeni viták megoldására 
a kereskedők miként alkalmazzák az 
alternatív vitarendezést;

törölve

Or. de

Indokolás

Az AVR-szervezetek illetékes hatóságokkal szembeni jelentéstételi kötelezettségeinek 
gyakorlatiasnak és kezelhetőnek kell lenniük, és azokhoz nem kapcsolódhat szükségtelen 
adminisztratív teher.
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Módosítás 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben az AVR-szervezetek 
határokon átnyúló vitarendezést elősegítő 
hálózatában való együttműködésük 
eredményességének értékelése;

törölve

Or. de

Indokolás

Az AVR-szervezetek illetékes hatóságokkal szembeni jelentéstételi kötelezettségeinek 
gyakorlatiasnak és kezelhetőnek kell lenniük, és azokhoz nem kapcsolódhat szükségtelen 
adminisztratív teher.

Módosítás 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a szervezet önértékelése az általa 
folytatott alternatív vitarendezési eljárások 
eredményességének tekintetében és 
teljesítménye javításának lehetséges 
módjai.

törölve

Or. de

Indokolás

Az AVR-szervezetek illetékes hatóságokkal szembeni jelentéstételi kötelezettségeinek 
gyakorlatiasnak és kezelhetőnek kell lenniük, és azokhoz nem kapcsolódhat szükségtelen 
adminisztratív teher.
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Módosítás 390
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok meggyőződnek arról, 
hogy az AVR-szervezetek, amennyiben a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a területükön letelepedett 
kereskedő kizárólagosan foglalkoztatja, 
évente értesítik az illetékes hatóságot, 
hogy továbbra is megfelelnek az alábbi 
követelményeknek:

a) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személy kinevezése a legfelső 
vezetés szintjén történt, és elegendő időre 
szól tevékenysége függetlenségének 
biztosításához;
b) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személy nem áll hierarchikus 
kapcsolatban az operatív, különösen az 
ügyfélkapcsolatokért felelős vezetéssel;
c) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személy díjazását nem az 
AVR-eljárások kimenetelének 
függvényében állapítják meg;
d) a szolgáltató külön költségvetést hoz 
létre e célra, amely megfelelő forrást 
biztosít az AVR-eljárások 
eredményességének biztosításához.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának azon AVR-rendszerekre való kiterjesztéséhez, amelyekben a 
vitarendezésért felelős természetes személyeket kizárólag a kereskedő foglalkoztatja, e 
szervezeteket kiegészítő átvilágításnak kell alávetni ahhoz, hogy biztosítható egyen a 
pártatlanság és a függetlenség külön követelményének folyamatos teljesülése, ami 
meghatározza az irányelv hatálya alá vonásukat.
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Módosítás 391
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben a felek, vagy képviselőik 
személyes megjelenésének szükségessége; 
és

törölve

Or. en

Módosítás 392
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatóságok értesítik az 
AVR-szervezetet, ha már nem teljesíti az 
(1) bekezdésben foglalt követelményeket. 
Ha az AVR-szervezet három hónap elteltét 
követően még mindig nem teljesíti az (1) 
bekezdésben foglalt követelményeket, az 
AVR-szervezetet az illetékes hatóság törli 
a jegyzékből.

Or. en

Indokolás

Azokat az AVR-szolgáltatókat, akik már nem felelnek meg az irányelv minőségi 
követelményeinek, megfelelő figyelmeztetés mellett törölni kell az AVR-szervezetek listájáról.

Módosítás 393
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) E jegyzéket ezt követően indokolatlan 
késedelem nélkül frissíteni kell, és a 
vonatkozó információkat meg kell küldeni 
a Bizottság részére.

Or. en

Módosítás 394
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot jelölt ki, a jegyzéket és 
annak a (2) bekezdésben említett frissített 
változatait az egyedüli kapcsolattartónak 
kell megküldenie a Bizottság részére. A 
jegyzéknek és frissített változatainak az 
adott tagállamban honos minden AVR-
szervre ki kell terjedniük.

Or. en

Módosítás 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Minden illetékes hatóság minden 
második évben jelentést tesz közzé az 
AVR-szervezetek fejlődéséről és 
működéséről. A jelentésben különösen:

(5) Minden illetékes hatóság minden 
harmadik évben jelentést tesz közzé az 
AVR-szervezetek fejlődéséről és 
működéséről. A jelentésben különösen:

Or. de
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Indokolás

A nemzeti hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése.

Módosítás 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv 10. cikke, valamint 16. cikke (1) 
és (2) bekezdése alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv 10. cikke, valamint 16. cikke (1) 
és (2) bekezdése alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén akkor
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, amennyiben először 
figyelmeztetést küldtek, amely azonban 
nem vezetett eredményre, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

Or. de

Módosítás 397
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv 10. cikke, valamint 16. cikke (1) 
és (2) bekezdése alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv 10. cikke alapján elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
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szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Azokat az AVR-szolgáltatókat, akik már nem felelnek meg az irányelv követelményeinek, 
törölni kell az AVR-szervezetek listájáról. Ezért szükségtelen további büntetéseket kiróni az 
AVR szervezetekre, és egy ilyen rendelkezés visszatartaná őket attól, hogy az irányelv 
értelmében listán szereplő szervezetek közé kívánjanak kerülni.

Módosítás 398
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 18 hónap]-ig megfeleljenek.E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 24 hónap]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. en

Indokolás

Hosszabb átültetési időszak szükséges a végrehajtó jogszabályok meghozatalához és új AVR-
szervezetek létrehozásához, illetve a létező AVR-szolgáltatók számára olyan transznacionális 
időszak biztosításához, amely alatt módosítani tudják gyakorlataikat hogy megfeleljenek az 
irányelv követelményeinek. Korrelációs táblázat készítését nem kell megkövetelni a 
tagállamoktól.
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Módosítás 399
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 18 hónap]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket vagy önszabályozási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [konkrét időpont: a kihirdetés 
után 18 hónap]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban, például Hollandiában, az AVR igen fejlett, bár nincsenek erre 
vonatkozó jogszabályok. E tagállamokban széles tárház áll a vállalkozások rendelkezésére, 
hogy az önszabályozáson keresztül AVR-t vezessenek be. Sok vállalkozás az ADR-t jó 
mechanizmusnak tekinti abból a szempontból, hogy a fogyasztók számára kiegészítő 
mechanizmust nyújt a viták rendezésére. Ez történhet olyan alapon, hogy a kormány is kiveszi 
a részét (pénzügyileg) az ilyen együttműködési mechanizmusokból. Megfelelőnek tűnik 
kifejezetten meghatározni a 22. cikkben, hogy az AVR irányelvet önszabályozással is végre 
lehet hajtani.

Módosítás 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: five years after the entry into force]-
ig és azt követően minden második évben 

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról 
legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illessze 
be a dátumot: a hatálybalépést követően 
négy évvel]-ig és azt követően minden 
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jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez, 
a Tanácshoz és a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz. A jelentés megvizsgálja az 
AVR-szervezetek fejlesztésének és 
alkalmazásának lehetőségeit, valamint ezen 
irányelv fogyasztókra és kereskedőkre 
gyakorolt hatását. Amennyiben szükséges, 
a jelentés az irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

ötödik évben jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz és a Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz. Ez a jelentés 
megvizsgálja az AVR-szervezetek 
fejlesztésének és alkalmazásának 
lehetőségeit, valamint ezen irányelv 
fogyasztókra és kereskedőkre gyakorolt 
hatását. Amennyiben szükséges, a jelentés 
az irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatokat is tartalmaz.

Or. de

Módosítás 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: five years after the entry into force]-
ig és azt követően minden második évben 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez, 
a Tanácshoz és a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz. A jelentés megvizsgálja az 
AVR-szervezetek fejlesztésének és 
alkalmazásának lehetőségeit, valamint ezen 
irányelv fogyasztókra és kereskedőkre 
gyakorolt hatását. Amennyiben szükséges, 
a jelentés az irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: five years after the entry into force]-
ig és azt követően minden második évben 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez, 
a Tanácshoz és a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz. A jelentés megvizsgálja az 
AVR-szervezetek fejlesztésének és 
alkalmazásának lehetőségeit, valamint ezen 
irányelv fogyasztókra és kereskedőkre 
gyakorolt hatását. A jelentésnek ki kell 
terjednie különösen az irányelv hatályára 
vonatkozó rendelkezésekre, és a jelentés 
keretében meg kell vizsgálni, hogy 
szükséges-e kiterjeszteni a hatályt a 
kereskedők által a fogyasztókkal szemben 
kezdeményezett jogvitákra. A jelentéshez 
adott esetben az irányelv módosítására 
vonatkozó javaslatokat is csatolni kell.

Or. hu
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Módosítás 402
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

Nehéz volna végrehajtani a különböző uniós jogszabályok által biztosított fogyasztóvédelem 
szintjének összehasonlítására irányuló követelményt. Az irányelvnek kell irányadónak lennie 
továbbá az egyéb uniós jogszabályok külön rendelkezéseivel szemben, és nem a jogszabályok 
egészének.


