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Módosítás 88
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac digitális 
dimenziója iránt, és annak előnyeit ki 
tudják használni, gondoskodni kell arról, 
hogy az áruk és szolgáltatások online 
értékesítése kapcsán felmerülő viták 
rendezésére egyszerű és olcsó eszközök 
álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Ez 
főleg külföldről történő vásárlások 
esetében bír különös jelentőséggel.

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac digitális 
dimenziója iránt, és annak előnyeit ki 
tudják használni, gondoskodni kell arról, 
hogy az áruk és szolgáltatások online 
értékesítése kapcsán felmerülő viták 
rendezésére egyszerű, hatékony és 
ingyenes eszközök álljanak a fogyasztók 
rendelkezésére. Ez főleg külföldről történő 
vásárlások esetében bír különös 
jelentőséggel.

Or. fr

Módosítás 89
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac digitális 
dimenziója iránt, és annak előnyeit ki 
tudják használni, gondoskodni kell arról, 
hogy az áruk és szolgáltatások online 

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac digitális 
dimenziója iránt, és annak előnyeit ki 
tudják használni, a belső piacnak olyan 
elvek szerint kell működnie, amelyek nem 
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értékesítése kapcsán felmerülő viták 
rendezésére egyszerű és olcsó eszközök 
álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Ez 
főleg külföldről történő vásárlások 
esetében bír különös jelentőséggel.

növelik a társadalmi egyenlőtlenségeket, 
hangsúlyozva ugyanakkor, hogy az 
emberközpontú, az emberek jólétét, nem 
pedig a számokat középpontba állító belső 
piac elérése érdekében ki kell igazítani az 
uniós politikákat. Ezzel egyidejűleg a fenti 
feltételekre figyelemmel e cél eléréséhez 
hozzá fognak járulni az áruk és 
szolgáltatások online értékesítése kapcsán 
felmerülő viták peren kívüli rendezésére a 
fogyasztók rendelkezésére álló egyszerű és 
olcsó eszközök is. Ez főleg külföldről 
történő vásárlások esetében bír különös 
jelentőséggel.

Or. el

Módosítás 90
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egységes piac szétaprózódása 
akadályozza a versenyképesség és a 
növekedés fokozására irányuló 
törekvéseket. Ezenkívül az Unióban 
történő termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás tekintetében az 
egyszerű, hatékony és olcsó vitarendezési 
eszközök szórványos elérhetősége, 
egyenetlen színvonala és a velük 
kapcsolatos fogyasztói tudatosság nem 
megfelelő szintje akadályt jelent az 
egységes piacon belül, ami csökkenti a 
fogyasztók és kereskedők határokon 
átnyúló vásárlásba és értékesítésbe vetett 
bizalmát.

Or. en
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Módosítás 91
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az online kereskedelemben rejlő 
lehetőség kihasználása jelentősen 
hozzájárulna ahhoz, hogy az Unió ismét 
gazdasági növekedési pályára álljon, de 
ehhez az OVR-platform és a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint 
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …./…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben (fogyasztói AVR-irányelv)
meghatározott AVR-szervezetek megfelelő 
integrálása szükséges.

Or. en

Módosítás 92
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belső piac mindennapos valóságként 
van jelen a fogyasztók életében, például 
utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és 
az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac 
kulcsfontosságú szereplői, és ennek 
fényében kell gondoskodni az igényeikről. 
A belső piac digitális dimenziója a 
fogyasztók és a kereskedők számára 
egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten 
keresztül vásárolnak, és egyre több 
kereskedő kínálja termékeit az interneten. 
Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők 
bizalommal legyenek a digitális 

(5) A belső piac mindennapos valóságként 
van jelen a fogyasztók életében, például 
utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és 
az árut kifizetik, és a fogyasztóvédelmi 
politika hatékonysága annak függvénye, 
hogy a jogszabályok milyen mértékben 
akadályozzák meg a fogyasztók érdekeit 
sértő gyakorlatokat és intézkedéseket. A 
fogyasztók a belső piac kulcsfontosságú 
szereplői, és ennek fényében kell 
gondoskodni az igényeikről. A belső piac 
digitális dimenziója a fogyasztók és a 
kereskedők számára egyaránt 
létfontosságú. Egyre gyakrabban fordul 
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környezetben végrehajtott ügyletek iránt. elő, hogy a fogyasztók az interneten 
keresztül vásárolnak, és egyre több 
kereskedő kínálja termékeit az interneten. 
Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők 
bizalommal legyenek a digitális 
környezetben végrehajtott ügyletek iránt.

Or. el

Módosítás 93
Pablo Arias Echeverría

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belső piac mindennapos valóságként 
van jelen a fogyasztók életében, például 
utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és 
az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac 
kulcsfontosságú szereplői, és ennek 
fényében kell gondoskodni az igényeikről. 
A belső piac digitális dimenziója a 
fogyasztók és a kereskedők számára 
egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten 
keresztül vásárolnak, és egyre több 
kereskedő kínálja termékeit az interneten. 
Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők 
bizalommal legyenek a digitális 
környezetben végrehajtott ügyletek iránt.

(5) A belső piac mindennapos valóságként 
van jelen a fogyasztók életében, például 
utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és 
az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac 
kulcsfontosságú szereplői, és ennek 
fényében kell gondoskodni az igényeikről. 
A belső piac digitális dimenziója a 
fogyasztók és a kereskedők számára 
egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten 
keresztül vásárolnak, és egyre több 
kereskedő kínálja termékeit az interneten. 
Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők 
bizalommal legyenek a digitális 
környezetben végrehajtott ügyletek iránt. A 
jelenlegi válság idején alapvető 
fontosságúak a gazdasági növekedést, a 
munkahelyteremtést és a fogyasztás 
serkentését ösztönző kezdeményezések. A 
digitális piac nagyszerű lehetőséget kínál 
e célkitűzések elérésére, ehhez azonban az 
Európai Uniónak képesnek kell lennie a 
digitális belső piac teljes körű 
megvalósítására. Egyrészt fel kell 
számolnia a jelenlegi korlátokat, másrészt 
pedig növelnie kell a fogyasztói bizalmat.
Egy megbízható és hatékony online 
vitarendezési rendszer létrehozása 
nagyban hozzájárulhatna az uniós 
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fogyasztók bizalmának említett 
növeléséhez.

Or. es

Módosítás 94
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad.

(6) Az egyszerű, hatékony és ingyenes
vitarendezési megoldások rendelkezésre 
állása növelheti a fogyasztók és kereskedők 
digitális piacba vetett bizalmát. 
Ugyanakkor mind a fogyasztók, mind a 
kereskedők számos akadállyal 
szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad.

Or. fr

Módosítás 95
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 

(6) A spekuláció leküzdésére szolgáló 
intézkedések előmozdítása és az egyszerű 
és olcsó peren kívüli vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
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rendezése gyakran elmarad. fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad.

Or. el

Módosítás 96
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad.

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad. Úgy tűnik, 
hogy néhány tagállam, amelynek nemzeti 
szabályozása túlmutat a közvetítésről szóló 
irányelv alapkövetelményein, jelentős 
eredményeket ért el a polgári jogi és 
kereskedelmi jellegű viták peren kívüli 
rendezésének előmozdításában. Az elért 
eredmények azt mutatják, hogy a 
közvetítés a felek igényeinek és a 
fogyasztóvédelmi szempontoknak 
megfelelő eljárásokon keresztül 
hozzájárulhat a viták költséghatékony és 
gyors, peren kívüli megoldásához.

Or. it

Módosítás 97
Robert Rochefort
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az online vitarendezési eljárások 
egyszerű és olcsó megoldást kínálnak a 
határokon átnyúló internetes ügyletekből 
fakadó vitás ügyek peren kívüli 
rendezésére. Egyelőre azonban nem állnak 
rendelkezésre olyan mechanizmusok, 
amelyek lehetővé tennék a fogyasztók és 
kereskedők számára, hogy a vitás ügyeket 
elektronikus úton rendezzék. Ennek 
következtében kár éri a fogyasztót, 
akadályozza a határokon átnyúló internetes 
kereskedést, egyenlőtlen feltételeket teremt 
a kereskedők számára, és így hátráltatja az 
elektronikus kereskedelem fejlődését.

(7) Az online vitarendezési eljárások 
egyszerű, hatékony és olcsó megoldást 
kínálnak a határokon átnyúló internetes 
ügyletekből fakadó vitás ügyek peren 
kívüli rendezésére. Egyelőre azonban nem 
állnak rendelkezésre olyan 
mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék 
a fogyasztók és kereskedők számára, hogy 
a vitás ügyeket elektronikus úton 
rendezzék. Ennek következtében kár éri a 
fogyasztót, akadályozza a határokon 
átnyúló internetes kereskedést, egyenlőtlen 
feltételeket teremt a kereskedők számára, 
és így hátráltatja az elektronikus 
kereskedelem fejlődését.

Or. fr

Módosítás 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és 
szolgáltatások internetes úton, országok 
közötti értékesítésében érintett fogyasztók 
és kereskedők között felmerült szerződéses 
viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. 
Nem alkalmazandó viszont a rendelet 
abban az esetben, ha az áruk vagy 
szolgáltatások interneten keresztül történő 
értékesítéséből fakadó vitában érintett 
fogyasztó és kereskedő közül legalább az 
egyik fél az adott árukra vagy 
szolgáltatásokra leadott fogyasztói 
megrendelés idején nem az Unió egyik 
tagállamában él vagy rendelkezik 
telephellyel, illetve ha a kereskedő és a 

(8) E rendelet az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, a 
fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …./…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(fogyasztói AVR-irányelv) hatálya alá 
tartozó internetes termék- és szolgáltatás-
értékesítésből fakadó szerződéses 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták
peren kívüli rendezésére vonatkozik. Ide 
kell tartozniuk a digitális tartalom díjazás 
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fogyasztó ugyanabban a tagállamban él 
vagy telepedett le.

ellenében történő értékesítésével vagy 
szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő 
jogvitáknak is. Jóllehet a határokon 
átnyúló internetes ügyleteket bonyolító 
fogyasztók és kereskedők számára az ilyen 
internetes vitarendezési mechanizmusok 
különösen hasznosak, a rendeletnek a 
belföldi internetes ügyletekre ugyancsak 
alkalmazandónak kell lennie annak 
érdekében, hogy az elektronikus 
kereskedelem terén valóban egyenlő 
versenyfeltételek jöhessenek létre. Nem 
alkalmazandó viszont a rendelet abban az 
esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások 
interneten keresztül történő értékesítéséből 
fakadó vitában érintett fogyasztó és 
kereskedő közül legalább az egyik fél az 
adott árukra vagy szolgáltatásokra leadott 
fogyasztói megrendelés idején nem az 
Unió egyik tagállamában él vagy 
rendelkezik telephellyel.

Or. en

Módosítás 99
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és 
szolgáltatások internetes úton, országok 
közötti értékesítésében érintett fogyasztók 
és kereskedők között felmerült szerződéses 
viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. 
Nem alkalmazandó viszont a rendelet 
abban az esetben, ha az áruk vagy 
szolgáltatások interneten keresztül történő 
értékesítéséből fakadó vitában érintett 
fogyasztó és kereskedő közül legalább az 
egyik fél az adott árukra vagy 
szolgáltatásokra leadott fogyasztói 
megrendelés idején nem az Unió egyik 
tagállamában él vagy rendelkezik 

(8) E rendelet a termékek és szolgáltatások 
az Unióban letelepedett kereskedő és az 
Unióban tartózkodási hellyel rendelkező 
fogyasztó közötti, határokon átnyúló, 
internetes úton történő értékesítéséből 
fakadó szerződéses kötelezettségekkel 
kapcsolatos jogviták peren kívüli 
rendezésére vonatkozik. Ide kell tartozniuk
a digitális tartalom díjazás ellenében 
történő értékesítésével vagy 
szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő 
jogvitáknak is. Nem alkalmazandó viszont 
a rendelet abban az esetben, ha online 
adásvételi vagy szolgáltatási 



AM\903360HU.doc 11/99 PE489.696v01-00

HU

telephellyel, illetve ha a kereskedő és a 
fogyasztó ugyanabban a tagállamban él 
vagy telepedett le.

szerződésekből fakadó vitában az érintett 
fogyasztó és a kereskedő közül az adott 
árukra vagy szolgáltatásokra leadott 
fogyasztói megrendelés idején legalább az 
egyik fél nem rendelkezik székhellyel,
illetve tartózkodási hellyel az Unió egyik 
tagállamában, illetve ha a kereskedő és a 
fogyasztó ugyanabban a tagállamban 
rendelkezik székhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel.

Or. en

Indokolás

Fontos egyértelműen leszögezni, hogy a digitális tartalom értékesítésére vagy átadására 
kötött visszterhes szerződések (pl. digitális letöltések) e rendelet hatálya alá tartoznak. Jobb, 
ha a szövegben nem egyszerűen értékesítés, hanem szerződéses kötelezettségek szerepelnek.

Módosítás 100
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és 
szolgáltatások internetes úton, országok 
közötti értékesítésében érintett fogyasztók 
és kereskedők között felmerült szerződéses 
viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. 
Nem alkalmazandó viszont a rendelet 
abban az esetben, ha az áruk vagy 
szolgáltatások interneten keresztül történő 
értékesítéséből fakadó vitában érintett 
fogyasztó és kereskedő közül legalább az 
egyik fél az adott árukra vagy 
szolgáltatásokra leadott fogyasztói 
megrendelés idején nem az Unió egyik 
tagállamában él vagy rendelkezik 
telephellyel, illetve ha a kereskedő és a 
fogyasztó ugyanabban a tagállamban él 
vagy telepedett le.

(8) E rendelet a termékek és szolgáltatások 
internetes úton, országok közötti 
értékesítésében érintett fogyasztók által
kereskedőkkel szemben indított
szerződéses viták peren kívüli rendezésére 
vonatkozik. Nem alkalmazandó viszont a 
rendelet abban az esetben, ha az áruk vagy 
szolgáltatások interneten keresztül történő 
értékesítéséből fakadó, a fogyasztó által a 
kereskedővel szemben indított vitában 
érintett fogyasztó és kereskedő közül 
legalább az egyik fél az adott árukra vagy 
szolgáltatásokra leadott fogyasztói 
megrendelés idején nem az Unió egyik 
tagállamában él vagy rendelkezik 
telephellyel, illetve ha a kereskedő és a 
fogyasztó ugyanabban a tagállamban él 
vagy telepedett le.
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Or. en

Indokolás

E rendelet hatályát a fogyasztók által a kereskedőkkel szemben támasztott panaszokra kell 
korlátozni, és a rendelet hatálya alól ki kell venni a kereskedők által a fogyasztókkal szemben 
támasztott panaszokat, mivel a tervezet középpontjában a fogyasztók védelme áll, és a 
kereskedők más módon is lefolytathatják a fogyasztók elleni jogvitáikat.

Módosítás 101
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és 
szolgáltatások internetes úton, országok 
közötti értékesítésében érintett fogyasztók 
és kereskedők között felmerült szerződéses 
viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. 
Nem alkalmazandó viszont a rendelet 
abban az esetben, ha az áruk vagy 
szolgáltatások interneten keresztül történő 
értékesítéséből fakadó vitában érintett 
fogyasztó és kereskedő közül legalább az 
egyik fél az adott árukra vagy 
szolgáltatásokra leadott fogyasztói 
megrendelés idején nem az Unió egyik 
tagállamában él vagy rendelkezik 
telephellyel, illetve ha a kereskedő és a 
fogyasztó ugyanabban a tagállamban él 
vagy telepedett le.

(8) E rendeletet a termékek és 
szolgáltatások internetes úton, országok 
közötti értékesítésében érintett fogyasztók 
és kereskedők között felmerült szerződéses 
viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. 
Nem alkalmazandó viszont a rendelet 
abban az esetben, ha az áruk vagy 
szolgáltatások interneten keresztül történő 
értékesítéséből fakadó vitában érintett 
fogyasztó és kereskedő közül legalább az 
egyik fél az adott árukra vagy 
szolgáltatásokra leadott fogyasztói 
megrendelés idején nem az Unió egyik 
tagállamában él vagy rendelkezik 
telephellyel, illetve ha a kereskedő és a 
fogyasztó ugyanabban a tagállamban él 
vagy telepedett le. A viták alternatív 
rendezésére szolgáló, jól működő 
megoldás kialakítása az Európai Unión 
belül erősítené a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmát, az elektronikus 
kereskedelem területén is. Egy efféle 
fejlesztésnek a tagállamokban már létező 
alternatív vitarendezési eljárásokon kell 
alapulnia, a tagállamok jogi 
hagyományainak tiszteletben tartásával. 
Az alternatív vitarendezési megoldások 
elterjedése azokban a tagállamokban is 
fontos lehet, ahol jelentősen feltorlódtak a 
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bíróságok előtt folyamatban lévő ügyek, 
így az Európai Unió polgárai számára 
nem biztosítható a tisztességes, ésszerű 
időn belül lezajló eljáráshoz való joguk 
érvényesíthetősége.

Or. it

Módosítás 102
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A „fogyasztó” meghatározása azokat a 
természetes személyeket kell, hogy 
magában foglalja, akik nem kereskedelmi, 
üzleti, hivatásbeli vagy szakmai célból 
járnak el. Amennyiben azonban a 
szerződést egy adott személy részben 
kereskedelmi, részben azon kívüli célból 
kötötte meg (kettős funkciójú 
szerződések), és a kereskedelmi szempont 
olyan kis mértékben esik latba, hogy az 
ügylet általános kontextusában nem 
játszik meghatározó szerepet, az adott 
személy szintén fogyasztónak tekintendő.

(10) A „fogyasztó” meghatározása azokat a 
természetes személyeket kell, hogy 
magában foglalja, akik nem kereskedelmi, 
üzleti, hivatásbeli vagy szakmai célból 
járnak el.

Or. en

Indokolás

A fogyasztó fogalmának a kettős célú szerződésekre (részben a személy szakmájához 
kapcsolódó, részben pedig ahhoz nem kapcsolódó felhasználás céljából kötött szerződések) 
való kiterjesztése zavaró, különösen mivel a fogyasztó fogalmának a 4. cikk a) pontja szerinti 
meghatározása világosan kimondja, hogy fogyasztó „bármely természetes személy, aki nem 
kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból jár el”.

Módosítás 103
Robert Rochefort



PE489.696v01-00 14/99 AM\903360HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók és kereskedők közötti azon 
vitákra, amelyek az áruk vagy 
szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) határokon átnyúló értékesítésével 
kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet 
nem alkalmazandó kereskedők közötti 
viták esetében.

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók és kereskedők közötti azon 
vitákra, amelyek az áruk vagy 
szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) értékesítésével kapcsolatban 
merültek fel. Ez a rendelet nem 
alkalmazandó a kereskedők fogyasztókkal 
szemben tett panaszaira, sem pedig 
kereskedők közötti viták esetében.

Or. fr

Módosítás 104
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók és kereskedők közötti azon 
vitákra, amelyek az áruk vagy 
szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) határokon átnyúló értékesítésével 
kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet 
nem alkalmazandó kereskedők közötti 
viták esetében.

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók és kereskedők közötti azon 
vitákra, amelyek az áruk vagy 
szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) határokon átnyúló értékesítésével 
kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet 
sem a kereskedők közötti viták, sem pedig 
a kereskedők által fogyasztókkal szemben 
tett panaszok esetében nem alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti kiegyensúlyozatlan erőviszony kezelése 
érdekében jelentős számú AVR-szolgáltató alakult, nem lenne helyénvaló, ha az AVR-irányelv 
előírná e testületek számára, hogy a vállalkozások által a fogyasztókkal szemben indított 
jogvitákat is fogadják be. Ha az AVR-irányelv nem teszi kötelezővé a szóban forgó AVR 
elérhetőségét, nincs értelme annak, hogy az OVR-rendelet hatályát ezekre a vitákra is 
kiterjesszék.
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Módosítás 105
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók és kereskedők közötti azon 
vitákra, amelyek az áruk vagy 
szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) határokon átnyúló értékesítésével 
kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet 
nem alkalmazandó kereskedők közötti 
viták esetében.

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók által kereskedőkkel szemben 
indított azon vitákra, amelyek az áruk vagy 
szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) határokon átnyúló értékesítésével 
kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet 
nem alkalmazandó kereskedők közötti 
viták esetében.

Or. en

Indokolás

A (8) preambulumbekezdésnek a rendelet hatályával kapcsolatos módosításából következik.

Módosítás 106
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Mielőtt a vitát az online 
vitarendezési platformon keresztül AVR-
szervezet elé terjesztik, a tagállamoknak 
arra kell ösztönözniük a fogyasztókat, 
hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy weboldalukon keresztül, 
elektronikus levélben vagy más 
elektronikus úton felvegyék a kapcsolatot 
a kereskedővel a vita peren kívüli 
rendezése céljából.

Or. en
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Módosítás 107
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Ez az online vitarendezési 
platformot egy interaktív weboldal 
formájában kell megvalósítani, amely 
egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik a határokon 
átnyúló elektronikus kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni. Lehetővé kell 
tennie a kereskedők és fogyasztók 
számára, hogy panaszaikat az Európai 
Unió összes hivatalos nyelvén 
rendelkezésre álló elektronikus űrlapon 
nyújtsák be, majd a panaszokat az adott 
vitában illetékes alternatív vitarendezési 
szervezethez kell továbbítania. A 
platformnak lehetőséget kell biztosítania az 
alternatív vitarendezési szervezetek és a 
felek számára, hogy a vitarendezési eljárást 
a platformon keresztül folytassák le.

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Ezt az online vitarendezési 
platformot egy saját interaktív weboldal 
formájában kell megvalósítani, amely 
egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik a határokon 
átnyúló elektronikus kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni. Általános 
tájékoztatást kell nyújtania a termékek és 
szolgáltatások internetes úton történő 
értékesítésében érintett fogyasztók és 
kereskedők között felmerült szerződéses 
viták peren kívüli rendezéséről. Lehetővé 
kell tennie a fogyasztók számára, hogy 
panaszaikat az Európai Unió összes 
hivatalos nyelvén rendelkezésre álló 
elektronikus űrlapon nyújtsák be, valamint 
tájékoztatni kell őket arról, hogy – szükség 
esetén – igénybe vehetik szakértő 
segítségét az űrlap helyes kitöltéséhez. Ezt 
követően a panaszokat az adott vitában 
illetékes alternatív vitarendezési 
szervezethez kell továbbítania. A 
platformnak lehetőséget kell biztosítania az 
alternatív vitarendezési szervezetek és a 
felek számára, hogy a vitarendezési eljárást 
a platformon keresztül folytassák le.

Or. fr

Módosítás 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Ez az online vitarendezési 
platformot egy interaktív weboldal 
formájában kell megvalósítani, amely 
egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik a határokon 
átnyúló elektronikus kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni. Lehetővé kell 
tennie a kereskedők és fogyasztók számára, 
hogy panaszaikat az Európai Unió összes 
hivatalos nyelvén rendelkezésre álló 
elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a 
panaszokat az adott vitában illetékes 
alternatív vitarendezési szervezethez kell 
továbbítania. A platformnak lehetőséget 
kell biztosítania az alternatív vitarendezési 
szervezetek és a felek számára, hogy a 
vitarendezési eljárást a platformon 
keresztül folytassák le.

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Ezt az online vitarendezési 
platformot egy interaktív weboldal 
formájában kell megvalósítani, amely 
egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik elektronikus 
kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos 
vitáikat peren kívül kívánják rendezni. A 
platformnak lehetővé kell tennie a 
kereskedők és fogyasztók számára, hogy 
panaszaikat az Európai Unió összes 
hivatalos nyelvén rendelkezésre álló 
elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a 
panaszokat az adott vitában illetékes 
alternatív vitarendezési szervezethez kell 
továbbítania. Az online vitarendezési
platformnak átjárhatónak kell lennie a 
meglévő, online működő alternatív 
vitarendezési szervezetek felé. A panasz
bejelentésére szolgáló űrlapnak csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek szükségesek a vita rendezésében 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 
vagy szervezetek azonosításához.

Or. en

Módosítás 109
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Ez az online vitarendezési 
platformot egy interaktív weboldal 

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Az alternatív vitarendezési 
platform létrehozásáért és fenntartásáért 
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formájában kell megvalósítani, amely 
egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik a határokon 
átnyúló elektronikus kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni. Lehetővé kell 
tennie a kereskedők és fogyasztók számára,
hogy panaszaikat az Európai Unió összes 
hivatalos nyelvén rendelkezésre álló 
elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a 
panaszokat az adott vitában illetékes 
alternatív vitarendezési szervezethez kell 
továbbítania. A platformnak lehetőséget 
kell biztosítania az alternatív vitarendezési 
szervezetek és a felek számára, hogy a 
vitarendezési eljárást a platformon 
keresztül folytassák le.

a Bizottságnak kell felelnie. Az online 
vitarendezési platformot egy interaktív 
weboldal formájában kell megvalósítani, 
amely egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik elektronikus 
kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos 
vitáikat peren kívül kívánják rendezni. 
Lehetővé kell tennie a kereskedők és 
fogyasztók számára, hogy panaszaikat az 
Európai Unió összes hivatalos nyelvén 
rendelkezésre álló elektronikus űrlapon 
nyújtsák be, majd a panaszokat az adott 
vitában illetékes alternatív vitarendezési 
szervezethez kell továbbítania. A 
platformnak lehetőséget kell biztosítania az 
alternatív vitarendezési szervezetek és a 
felek számára, hogy a vitarendezési eljárást 
a platformon keresztül folytassák le.

Or. en

Módosítás 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A platformnak díjmentesen 
biztosítania kell egy elektronikus 
ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi az 
érintett felek és az alternatív vitarendezési 
szervezet számára, hogy a vitarendezési 
eljárást a platformon keresztül, online 
bonyolítsák le. Az alternatív vitarendezési 
szervezeteknek tudniuk kell használni az 
eszközt, és hozzáigazítani azt 
eljárásaikhoz. Az eszköz segítségével a 
feleknek és az alternatív vitarendezési 
szervezeteknek lehetőségük lesz a 
kapcsolódó nyilatkozatok és bizonyítékok 
feltöltésére. Az eszköz az illetékes 
alternatív vitarendezési szervezet által 
alkalmazott alternatív vitarendezési 
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eljárásnak megfelelően automatikusan 
kitűzi majd a határidőket a felek számára, 
például a beadványok feltöltésére 
vonatkozóan. Az eszköz az online 
vitarendezési platformon biztosítani fog 
egy korlátozott hozzáféréssel működő 
webhelyet, amelyre mind a felek, mind az 
alternatív vitarendezési szervezet, mind 
pedig – szükség esetén – a 
fogyasztóvédelmi tanácsadók beléphetnek 
majd.

Or. en

Módosítás 111
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az online vitarendezési platformnak 
egyetlen belépési pontot kell felkínálnia 
online viták olyan alternatív vitarendezési 
szervezeteken keresztül történő peren 
kívüli rendezésére, amely az ilyen viták 
peren kívüli rendezésére alakult, tartós 
alapon jött létre, megfelel a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint 
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …./…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) II. 
fejezetében meghatározott minőségi 
kritériumoknak, és a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …./…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
bejelentették a Bizottságnak. 
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Or. en

Módosítás 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A platform működtetéséhez – így a 
fordítási funkciók ellátásához is – a 
szükséges technikai erőforrásokat a 
Bizottság biztosítja. Az eszköznek 
elektronikus fordítási funkciót kell 
biztosítania a felek és az alternatív 
vitarendezési szervezet számára. E 
funkciónak – fordítói támogatással –
minden szükséges fordítást kezelnie kell. 
A Bizottságnak az online vitarendezési 
platformon továbbá tájékoztatnia kell a 
fogyasztókat a fogyasztóvédelmi 
tanácsadók segítségének igénybevételével 
kapcsolatos lehetőségről is. A fogyasztókat 
azonban arra kell ösztönözni, hogy mielőtt 
panaszt nyújtanának be az online 
vitarendezési platformra, vegyék fel a 
kapcsolatot a kereskedővel és 
törekedjenek a vita közvetlen, békés úton 
való rendezésére.

Or. en

Módosítás 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az online vitarendezési platformnak
kizárólag az Európa Önökért portál 
tematikus weboldalán keresztül kell 
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megközelíthetőnek lennie, mivel ez a 
portál egy már létező egyetlen belépési 
pont azon fogyasztók és kerekedők 
részére, akik segítséget keresnek vagy 
tájékoztatást kérnek az uniós 
jogszabályokban biztosított jogaikról. Az 
online vitarendezési platformot 
szembetűnően kell elhelyezni az Európa 
Önökért portálon.

Or. en

Módosítás 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen.

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen, és nem teszik kötelezővé a 
felek vagy képviselőik személyes jelenlétét 
az alternatív vitarendezési szervezet előtt.
A felek maguk azonban dönthetnek úgy, 
hogy szükség van a személyes jelenlétre.

Or. en
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Módosítás 115
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen.

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani.

Or. en

Indokolás

Nem maga az online vitarendezési platform rendezi a vitákat, hanem támaszkodik a meglévő 
AVR-szolgáltatókra. A viták rendezése tehát az AVR-irányelvben szereplő követelmények 
szerint történik, a határokon átnyúló online vásárlásokkal kapcsolatos vitákra vonatkozó 
eljárásokat nem lehet más vitáknál gyorsabban lebonyolítani.

Módosítás 116
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
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tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen.

tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen, továbbá nem teszik 
szükségessé a feleknek a vitarendezési 
szervezet előtti személyes megjelenését, 
kivéve ha a felek kifejezetten másként
döntenek.

Or. fr

Módosítás 117
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 

(15) Az európai szintű online vitarendezési 
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online 
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen, anélkül hogy ehhez a 
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megtörténjen. feleknek személyesen vagy képviselőik 
által meg kellene jelenniük az alternatív 
vitarendezési szervezetek előtt. A felek 
dönthetnek azonban úgy, hogy a 
személyes jelenlét elengedhetetlen. 

Or. el

Módosítás 118
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A feleknek díjmentesen kell 
hozzáférniük az e rendelettel létrehozott 
online vitarendezési platformhoz anélkül, 
hogy személyes jelenlétük kötelező lenne 
az eljáráshoz. Mindkét fél dönthet 
azonban úgy, hogy szükség van a 
személyes jelenlétre.

Or. en

Módosítás 119
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az online vitarendezési platformon 
keresztül benyújtott panaszokkal 
kapcsolatos viták rendezését egy online 
vitarendezéssel foglalkozó szakértői 
hálózat létrehozásával kell támogatni. Az 
említett hálózatot az online 
vitarendezéshez rendelt kapcsolattartó 
pontokból kell létrehozni azon 
tagállamokban, amelyekben az online
vitarendezéssel foglalkozó szakértők 

(18) Online vitarendezési kapcsolattartó 
pontokat kell létrehozni azon fogyasztók 
támogatására, akik kereskedővel fennálló 
vitájukat az online vitarendezési 
platformon keresztül kívánják rendezni.
Az online vitarendezési kapcsolattartó
pontoknak segítséget kell adniuk a panasz 
benyújtásában, és általános tájékoztatást 
kell nyújtaniuk az online vitarendezési 
eljárásokról. Az online vitarendezésért 
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működnek. felelős kapcsolattartó pontok minden 
dokumentum lefordítására vagy a viták 
közvetlen rendezésére nem kötelezhetők.

Or. en

Indokolás

Az online vitarendezésért felelős kapcsolattartó pontok és az online vitarendezéssel foglalkozó 
szakértők meghatározásával felesleges párhuzamosság keletkezik. Jobb lenne, ha az online 
vitarendezésért felelős kapcsolattartó pontok feladatait határoznák meg, és a tagállamokra 
bíznák annak eldöntését, hogy melyik a legjobb módja e feladatok teljesítésének. Azt is 
hasznos lenne pontosítani, hogy milyen típusú segítséget kell nyújtani.

Módosítás 120
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az online vitarendezési platformon 
keresztül benyújtott panaszokkal 
kapcsolatos viták rendezését egy online 
vitarendezéssel foglalkozó szakértői 
hálózat létrehozásával kell támogatni. Az 
említett hálózatot az online 
vitarendezéshez rendelt kapcsolattartó 
pontokból kell létrehozni azon 
tagállamokban, amelyekben az online 
vitarendezéssel foglalkozó szakértők 
működnek.

(18) A feleknek az online vitarendezési 
platformon keresztül benyújtott 
panaszokkal kapcsolatos viták rendezésére 
irányuló kísérletét egy online 
vitarendezéssel foglalkozó szakértői 
hálózat létrehozásával kell támogatni. Az 
említett hálózatot az online 
vitarendezéshez rendelt kapcsolattartó 
pontokból kell létrehozni azon 
tagállamokban, amelyekben az online 
vitarendezéssel foglalkozó szakértők 
működnek. A szakértőknek elsősorban a 
panaszbejelentésre szolgáló elektronikus 
űrlap hiánytalan kitöltésében kell 
segítséget nyújtaniuk az erre igényt tartó 
fogyasztóknak, továbbá általános 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az érdekelt 
felek számára a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos legfontosabb alkalmazandó 
rendelkezésekről.

Or. fr
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Módosítás 121
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jog az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében 
garantált alapvető jogok. Az online 
vitarendezési eljárások nem helyettesíthetik 
a bírósági eljárásokat, és nem foszthatják 
meg a fogyasztókat és a kereskedőket azon 
joguktól, hogy bíróság előtt keressenek 
jogorvoslatot. Ezért e rendelet egyetlen 
része sem akadályozhatja a feleket az 
igazságszolgáltatási rendszer 
igénybevételéhez való joguk 
gyakorlásában.

(19) A hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jog az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében 
garantált alapvető jogok. Az online 
vitarendezési eljárások nem helyettesíthetik 
a bírósági eljárásokat, és nem foszthatják 
meg a fogyasztókat és a kereskedőket azon 
joguktól, hogy bíróság előtt keressenek 
jogorvoslatot. Ezért e rendelet egyetlen 
része sem akadályozhatja a feleket az 
igazságszolgáltatási rendszer 
igénybevételéhez való joguk 
gyakorlásában. A tagállamok az irányelv 
alkalmazása során előírnak bizonyos 
eszközöket, például – Európai Bíróság 
útmutatásain alapuló – elfogadhatósági
feltételeket, a hatályba lépést követően 
még legalább öt év átmeneti időszakra, az 
alapelvek eredményes alkalmazásának 
garantálása, valamint a közvetítés 
kultúrájának előmozdítása érdekében, 
biztosítva, hogy a vitában érintett felek 
legalábbis betartsák ezeket. Kívánatos 
lenne, hogy az alternatív vitarendezési 
eljárásokat kötelező jelleggel alkalmazzák 
azokban a tagállamokban, amelyek 
igazságszolgáltatási rendszerében az 
OECD szerint sérülnek a felperesek 
ésszerű időn belül lefolytatott, tisztességes 
eljáráshoz való jogai.

Or. it

Módosítás 122
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az adatalanyokat a Bizottság által 
közzétett általános adatvédelmi nyilatkozat 
útján tájékoztatni kell személyes 
adataiknak az európai online vitarendezési 
platformban való feldolgozásáról, továbbá 
az e feldolgozással kapcsolatos jogaikról, 
amely nyilatkozat egyszerű és közérthető 
nyelven leírja a platform különböző 
szereplőinek felelőssége alatt végrehajtott 
feldolgozási eljárásokat, a 45/2001/EK 
rendelet 11. és 12. cikkével, valamint a 
95/46/EK irányelv 10. és 11. cikke szerint 
elfogadott nemzeti jogszabályokkal 
összhangban.

(21) Az adatalanyokat a Bizottság által 
közzétett általános adatvédelmi nyilatkozat 
útján tájékoztatni kell személyes 
adataiknak az európai online vitarendezési 
platformban való feldolgozásáról és ehhez 
a beleegyezésüket kell kérni, továbbá az e 
feldolgozással kapcsolatos jogaikról, amely 
nyilatkozat egyszerű és közérthető nyelven 
leírja a platform különböző szereplőinek 
felelőssége alatt végrehajtott feldolgozási 
eljárásokat, a 45/2001/EK rendelet 11. és 
12. cikkével, valamint a 95/46/EK irányelv 
10. és 11. cikke szerint elfogadott nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

Or. el

Módosítás 123
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon
tájékoztatót kell elhelyezniük a fogyasztók 
számára az európai online vitarendezési 
platformról, és elektronikus hivatkozást 
kell biztosítaniuk a platform honlapjára. 
Ezt a tájékoztatást abban az esetben is meg 
kell adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt 
be a kereskedőhöz, a kereskedő által 
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E 
kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU 
irányelv [Office of Publications insert 
reference number] 10. cikkének (1)−(3) 
bekezdését, amelynek értelmében a 
kereskedőknek tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre 
vonatkozó alternatív vitarendezési 
eljárásokról, másrészt arról, hogy vállalják-

(22) A kereskedőknek, akik határokon 
átnyúló online értékesítéssel foglalkoznak, 
és nemzeti jogszabályaik értelmében 
alternatív vitarendezési szervezetet kell 
igénybe venniük, vagy alternatív 
vitarendezési szervezet vagy szervezetek 
igénybevételére vállalnak kötelezettséget, 
weboldalukon tájékoztatót kell 
elhelyezniük a fogyasztók számára az 
európai online vitarendezési platform 
létezéséről, és elektronikus hivatkozást kell 
biztosítaniuk a platform honlapjára. Ezt a 
tájékoztatást abban az esetben is meg kell 
adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt be a 
kereskedőhöz, a kereskedő által 
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E 
kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU 
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e alternatív vitarendezési eljárások 
alkalmazását a fogyasztókkal felmerült 
viták rendezésére. E kötelezettség továbbá 
nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 
2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja a távollévők közötti 
vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a 
kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a 
fogyasztóra nézve kötelezővé válna − 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
kereskedőre egy a fogyasztó 
rendelkezésére álló peren kívüli panasz-
bejelentési és jogorvoslati mechanizmus 
vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan 
veheti igénybe.

irányelv [Office of Publications insert 
reference number] 10. cikkének (1)−(3) 
bekezdését, amelynek értelmében a 
kereskedőknek tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre 
vonatkozó alternatív vitarendezési 
eljárásokról, másrészt arról, hogy vállalják-
e alternatív vitarendezési eljárások 
alkalmazását a fogyasztókkal felmerült 
viták rendezésére. E kötelezettség továbbá 
nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 
2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja a távollévők közötti 
vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a 
kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a 
fogyasztóra nézve kötelezővé válna − 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
kereskedőre egy a fogyasztó 
rendelkezésére álló peren kívüli panasz-
bejelentési és jogorvoslati mechanizmus 
vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan 
veheti igénybe.

Or. en

Indokolás

Félrevezetné a fogyasztókat, ha egy vállalkozás, amely nem kíván alternatív vitarendezést 
használni, tájékoztatást ad az online alternatív vitarendezési platformról. A követelményt 
korlátozni kell továbbá azokra a kereskedőkre, akik határokon átnyúló értékesítést folytatnak.

Módosítás 124
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon 
tájékoztatót kell elhelyezniük a fogyasztók 
számára az európai online vitarendezési 

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon 
tájékoztatót kell elhelyezniük a fogyasztók 
számára az európai online vitarendezési 



AM\903360HU.doc 29/99 PE489.696v01-00

HU

platformról, és elektronikus hivatkozást 
kell biztosítaniuk a platform honlapjára. 
Ezt a tájékoztatást abban az esetben is meg 
kell adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt 
be a kereskedőhöz, a kereskedő által 
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E 
kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU 
irányelv [Office of Publications insert 
reference number] 10. cikkének (1)−(3) 
bekezdését, amelynek értelmében a 
kereskedőknek tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre 
vonatkozó alternatív vitarendezési 
eljárásokról, másrészt arról, hogy vállalják-
e alternatív vitarendezési eljárások 
alkalmazását a fogyasztókkal felmerült 
viták rendezésére. E kötelezettség továbbá 
nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 
2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja a távollévők közötti 
vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a 
kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a 
fogyasztóra nézve kötelezővé válna − 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
kereskedőre egy a fogyasztó 
rendelkezésére álló peren kívüli panasz-
bejelentési és jogorvoslati mechanizmus 
vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan 
veheti igénybe.

platformról, és elektronikus hivatkozást 
kell biztosítaniuk a platform honlapjára. 
Ezt a tájékoztatást abban az esetben is meg 
kell adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt 
be a kereskedőhöz, a kereskedő által 
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E 
kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU 
irányelv [Office of Publications insert 
reference number] 10. cikkének (1)−(3) 
bekezdését, amelynek értelmében a 
kereskedőknek tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre 
vonatkozó alternatív vitarendezési 
eljárásokról, másrészt arról, hogy vállalják-
e alternatív vitarendezési eljárások 
alkalmazását a fogyasztókkal felmerült 
viták rendezésére. E kötelezettség továbbá
nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 
2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja a távollévők közötti 
vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a 
kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a 
fogyasztóra nézve kötelezővé válna − 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
kereskedőre egy a fogyasztó 
rendelkezésére álló peren kívüli panasz-
bejelentési és jogorvoslati mechanizmus 
vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan 
veheti igénybe. A tagállamoknak 
szankciókat kell kilátásba helyezniük azon 
felekkel szemben, akik öncélúan és 
megalapozott objektív ok nélkül 
megtagadják az eljáráshoz való 
hozzájárulásukat, ezáltal gyakorlatilag 
arra kényszerítve a fogyasztót, hogy 
visszavonja bejelentését, vagy hogy 
jelentős költségekkel szembesüljön, 
amelyeket a szolgáltató könnyen 
viselhetne, ami egyértelmű 
egyensúlyhiányt teremt.

Or. it
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Módosítás 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 
kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon információtípusokra 
vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az 
online vitarendezési platformon közzétett 
elektronikus űrlapon meg kell adnia. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő és megfelelő továbbításáról.

E rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 
kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az online vitarendezési 
platform feladataira, a fogyasztóvédelmi 
tanácsadók közötti együttműködés 
részletes szabályaira, az elektronikus 
űrlapra vonatkozó szabályokra és azon 
információtípusokra vonatkozóan, 
amelyeket a panaszosnak az online 
vitarendezési platformon közzétett 
elektronikus űrlapon meg kell adnia. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő és megfelelő továbbításáról.

Or. en

Módosítás 126
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, és különösen annak 
digitális dimenziójához, valamint hogy a 

E rendelet célja, hogy – a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
elérésén keresztül – hozzájáruljon a belső 
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fogyasztók és kereskedők közötti viták 
pártatlan, átlátható, eredményes és 
méltányos, peren kívüli online rendezését 
elősegítő platform létrehozásával biztosítsa 
a fogyasztók védelmének magas szintjét.

piac megfelelő működéséhez, és különösen 
annak digitális dimenziójához, valamint 
hogy a fogyasztók és kereskedők közötti 
viták pártatlan, átlátható, eredményes és 
méltányos, peren kívüli online rendezését 
elősegítő online platform létrehozásával 
biztosítsa a fogyasztók védelmének magas 
szintjét.

Or. fr

Módosítás 127
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, és különösen annak 
digitális dimenziójához, valamint hogy a 
fogyasztók és kereskedők közötti viták 
pártatlan, átlátható, eredményes és 
méltányos, peren kívüli online rendezését 
elősegítő platform létrehozásával biztosítsa 
a fogyasztók védelmének magas szintjét.

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, és különösen annak 
digitális dimenziójához, valamint hogy a 
fogyasztók és kereskedők közötti viták 
pártatlan, átlátható, eredményes és 
méltányos, peren kívüli online rendezését 
elősegítő, a fogyasztók számára ingyenes
platform létrehozásával biztosítsa a 
fogyasztók védelmének magas szintjét.

Or. el

Módosítás 128
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, és különösen annak 
digitális dimenziójához, valamint hogy a 
fogyasztók és kereskedők közötti viták 
pártatlan, átlátható, eredményes és 

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, és különösen annak 
digitális dimenziójához, valamint hogy a 
fogyasztók és kereskedők közötti viták 
független, pártatlan, átlátható, eredményes 
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méltányos, peren kívüli online rendezését 
elősegítő platform létrehozásával biztosítsa 
a fogyasztók védelmének magas szintjét.

és méltányos, peren kívüli online 
rendezését elősegítő platform 
létrehozásával biztosítsa a fogyasztók 
védelmének magas szintjét.

Or. en

Módosítás 129
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren
kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív
vitarendezési szervezet közreműködésével 
és egy európai online vitarendezési 
platformon keresztül történő rendezésére 
alkalmazandó.

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 
kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek megfelelő peren 
kívüli vitarendezési szervezet 
közreműködésével és egy európai online 
vitarendezési platformon keresztül történő 
rendezésére alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 130
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 
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kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív 
vitarendezési szervezet közreműködésével 
és egy európai online vitarendezési 
platformon keresztül történő rendezésére 
alkalmazandó.

kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív 
vitarendezési szervezet közreműködésével 
és egy európai online vitarendezési 
platformon keresztül történő rendezésére 
alkalmazandó.

E rendelet nem alkalmazandó a kereskedő 
által a fogyasztóval szemben benyújtott 
vitákra.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti kiegyensúlyozatlan erőviszony kezelése 
érdekében jelentős számú AVR-szolgáltató alakult, nem lenne helyénvaló, ha az AVR-irányelv 
előírná e testületek számára, hogy a vállalkozások által a fogyasztókkal szemben indított 
jogvitákat is fogadják be. Ha az AVR-irányelv nem teszi kötelezővé a szóban forgó AVR 
elérhetőségét, nincs értelme annak, hogy az OVR-rendelet hatályát ezekre a vitákra is 
kiterjesszék.

Módosítás 131
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 
kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív 
vitarendezési szervezet közreműködésével 
és egy európai online vitarendezési 
platformon keresztül történő rendezésére 

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti, a fogyasztók által a 
kereskedőkkel szemben kezdeményezett
szerződéses viták peren kívüli, a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló [Office of 
Publications please insert number] európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelő alternatív vitarendezési 
szervezet közreműködésével és egy 
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alkalmazandó. európai online vitarendezési platformon 
keresztül történő rendezésére 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

E rendelet hatályát a fogyasztók által a kereskedőkkel szemben támasztott panaszokra kell
korlátozni, és a rendelet hatálya alól ki kell venni a kereskedők által a fogyasztókkal szemben 
támasztott panaszokat, mivel a tervezet középpontjában a fogyasztók védelme áll, és a 
kereskedők más módon is lefolytathatják a fogyasztók elleni jogvitáikat.

Módosítás 132
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 
kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív 
vitarendezési szervezet közreműködésével 
és egy európai online vitarendezési 
platformon keresztül történő rendezésére 
alkalmazandó.

(14a) E rendelet az áruk és szolgáltatások 
online értékesítésével kapcsolatban 
felmerült, fogyasztók és kereskedők közötti 
szerződéses viták olyan alternatív 
vitarendezési szervezeteken keresztül 
történő peren kívüli, európai online 
vitarendezési platform bevonásával 
történő rendezésére alkalmazandó, amely 
tartós alapon jött létre, megfelel a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…./…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
II. fejezetében meghatározott minőségi 
kritériumoknak, és a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …./…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
bejelentették a Bizottságnak. 
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Or. en

Módosítás 133
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „áruk és szolgáltatások online 
értékesítése”: áruk és szolgáltatások 
értékesítését célzó ügylet, amelyben a 
kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője, 
egy weboldalon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül kínált megvételre 
valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a 
fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb 
elektronikus eszközön keresztül 
megrendelte az említett árukat vagy 
szolgáltatásokat.

c) „áruk és szolgáltatások online 
értékesítése”: áruk és szolgáltatások 
értékesítését célzó, a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …./…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
hatálya alá tartozó ügylet, amelyben a 
kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője, 
egy weboldalon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül kínált megvételre 
valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a 
fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb 
elektronikus eszközön keresztül 
megrendelte az említett árukat vagy 
szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Fontos annak pontosítása, hogy ez a rendelet csak azokra a határokon átnyúló szerződésekre 
vonatkozik, amelyek egyben az AVR-irányelv hatálya alá is tartoznak.

Módosítás 134
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás 
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ügy peren kívüli rendezésére szolgáló 
eljárás egy olyan vitarendezési szervezet 
közreműködésével, amely megoldást 
javasol és ír elő, vagy amely összehívja a 
feleket békés megoldás elősegítése
céljából;

ügy peren kívüli rendezésére szolgáló 
eljárás egy alternatív vitarendezési 
szervezet közreműködésével, amely 
megoldást javasol vagy ír elő, vagy amely 
összehívja a feleket a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …./…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 2. 
cikkében említett és alternatív 
vitarendezési szervezet által lefolytatott, 
békés megoldást elősegítő eljárás céljából;

Or. en

Indokolás

Zavaró lenne, ha a két különböző jogi eszközben más-más fogaloomeghatározás szerepelne. 
Ehelyett az ODR-rendeletnek is az ADR-irányelvvel azonos fogalommeghatározást kell 
használnia.

Módosítás 135
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás 
ügy peren kívüli rendezésére szolgáló 
eljárás egy olyan vitarendezési szervezet 
közreműködésével, amely megoldást 
javasol és ír elő, vagy amely összehívja a 
feleket békés megoldás elősegítése 
céljából;

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: a 
fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …./…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(fogyasztói AVR-irányelv) 2. cikkében 
említett, belföldi és határokon átnyúló 
szerződéses jogviták peren kívüli 
rendezésére szolgáló eljárás egy olyan 
vitarendezési szervezet közreműködésével, 
amely megoldást javasol és ír elő, vagy 
amely összehívja a feleket békés megoldás 
elősegítése céljából, és amely megfelel a 



AM\903360HU.doc 37/99 PE489.696v01-00

HU

fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …./…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(fogyasztói AVR-irányelv) II. fejezetében 
meghatározott minőségi kritériumoknak;

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyekben a vita rendezésével 
a kereskedő alkalmazásában álló vagy a 
kereskedőtől bármilyen formában 
díjazásban részesülő természetes 
személyeket bíztak meg, a fogyasztó és a 
kereskedő, vagy akár képviselőik közötti 
közvetlen tárgyalások, valamint a bírósági 
eljárás keretében bíró által megkísérelt 
vitarendezés nem minősül alternatív 
vitarendezési eljárásnak;

Or. en

Módosítás 136
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyekben a vita rendezésével 
kizárólag a kereskedő alkalmazásában 
álló természetes személyeket bíztak meg, a 
kereskedő által működtetett, a fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerek keretében 
folyó eljárások, a fogyasztó és a 
kereskedő, vagy akár képviselőik közötti 
közvetlen tárgyalások, valamint a bíróság 
eljárás keretében bíró által megkísérelt 
vitarendezés nem minősül alternatív 
vitarendezési eljárásnak;

törölve

Or. en
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Módosítás 137
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyekben a vita rendezésével 
kizárólag a kereskedő alkalmazásában 
álló természetes személyeket bíztak meg, a
kereskedő által működtetett, a fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerek keretében 
folyó eljárások, a fogyasztó és a kereskedő, 
vagy akár képviselőik közötti közvetlen 
tárgyalások, valamint a bíróság eljárás 
keretében bíró által megkísérelt 
vitarendezés nem minősül alternatív 
vitarendezési eljárásnak;

A kereskedő által működtetett, a fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerek keretében 
folyó eljárások, a fogyasztó és a kereskedő, 
vagy akár képviselőik közötti közvetlen 
tárgyalások, valamint a bíróság eljárás 
keretében bíró által megkísérelt 
vitarendezés nem minősül alternatív 
vitarendezési eljárásnak.

Or. en

Indokolás

A kereskedő által biztosított közvetítést vagy a „házon belüli” közvetítést nem kellene kizárni, 
mivel az alternatív vitarendezési mechanizmusok fontos részét képezik. A 98/257/EK ajánlás –
bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem zárta ki az ilyen típusú közvetítést. A „házon 
belüli” közvetítés valóban hozzáadott értéket jelenthet a peren kívüli vitarendezéshez, mivel 
technikai/„helyszíni”tudást biztosít, és lehetővé teszi a közelség elvén alapuló közvetítést, ami 
értékes a felek számára.

Módosítás 138
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g pont – 1 bekezdés – 1 albekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyekben a vita rendezésével 
kizárólag a kereskedő alkalmazásában 
álló természetes személyeket bíztak meg, 
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nem minősülnek alternatív vitarendezési 
eljárásnak, kivéve, ha e szervezetek – a 17. 
cikkel összhangban – megfelelnek a II. 
fejezet általános követelményeinek, és az 
alábbi kiegészítő feltételek is teljesülnek:
– a vita rendezésével megbízott 
természetes személyek a hierarchiában 
elfoglalt helyüket tekintve függetlenek a 
kereskedőtől, és a kereskedő nem 
utasíthatja őket;
– a vita rendezésével megbízott 
természetes személyek díjazása nem függ 
a vitarendezési eljárás kimenetelétől;
– a vita rendezésével megbízott 
természetes személyek a feladat 
elvállalását megelőző három évben nem 
végeztek munkát a kereskedő részére;
– a vitarendezési szervezetet a 
létesítésének helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága az ezen irányelvben 
megállapított elvek teljesítése tekintetében 
évente értékeli;

Or. en

Indokolás

A kereskedő által biztosított közvetítést vagy a „házon belüli” közvetítést nem kellene kizárni, 
mivel az alternatív vitarendezési mechanizmusok fontos részét képezik. A 98/257/EK ajánlás –
bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem zárta ki az ilyen típusú közvetítést. A „házon 
belüli” közvetítés valóban hozzáadott értéket jelenthet a peren kívüli vitarendezéshez, mivel 
technikai/„helyszíni”tudást biztosít, és lehetővé teszi a közelség elvén alapuló közvetítést, ami 
értékes a felek számára.

Módosítás 139
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 

h) „alternatív vitarendezési szervezet”: a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
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rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló [Office of Publications 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. cikke e) pontjának 
hatálya alá tartozó szervezet, amelyről az 
említett irányelv 17. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően értesítették a 
Bizottságot;

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…./…/EU [Office of Publications insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. 
cikke (2) bekezdésének megfelelően 
felsorolt szervezet;

Or. en

Indokolás

Megfelelőbb, ha az alternatív vitarendezési szervezet fogalmát az AVR-irányelv 4. cikke e) 
pontjával szemben az AVR-irányelv 17. cikke (2) bekezdésében felsoroltaknak megfelelően 
határozzuk meg, mert az AVR-szolgáltatók csak akkor minősülnek AVR-szervezetnek, ha az 
illetékes hatóság elfogadja, hogy megfelelnek az előírt minőségi kritériumoknak.

Módosítás 140
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „panaszos fél”: az a fogyasztó vagy 
kereskedő, aki panaszt nyújtott be az 
európai online vitarendezési platformon 
keresztül;

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti kiegyensúlyozatlan erőviszony kezelése 
érdekében jelentős számú AVR-szolgáltató alakult, nem lenne helyénvaló, ha az AVR-irányelv 
előírná e testületek számára, hogy a vállalkozások által a fogyasztókkal szemben indított 
jogvitákat is fogadják be. Ha az AVR-irányelv nem teszi kötelezővé a szóban forgó AVR 
elérhetőségét, nincs értelme annak, hogy az OVR-rendelet hatályát ezekre a vitákra is 
kiterjesszék. A panaszosnak mindig fogyasztónak, az ellenérdekű félnek pedig mindig 
kereskedőnek kell lennie.
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Módosítás 141
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „panaszos fél”: az a fogyasztó vagy 
kereskedő, aki panaszt nyújtott be az 
európai online vitarendezési platformon 
keresztül;

i) „panaszos fél”: az a fogyasztó, aki 
panaszt nyújtott be az európai online 
vitarendezési platformon keresztül;

Or. fr

Módosítás 142
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „ellenérdekű fél” az a fogyasztó vagy 
kereskedő, aki ellen panaszt nyújtottak be 
az európai online vitarendezési 
platformon keresztül;

törölve

Or. en

Módosítás 143
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „ellenérdekű fél” az a fogyasztó vagy
kereskedő, aki ellen panaszt nyújtottak be 
az európai online vitarendezési platformon 
keresztül;

j) „ellenérdekű fél”: az a kereskedő, aki 
ellen panaszt nyújtottak be az európai 
online vitarendezési platformon keresztül;

Or. fr
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Módosítás 144
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság európai online 
vitarendezési platformot hoz létre.

(1) A Bizottság külön erre a célra 
létrehozott internetes oldalon európai 
online vitarendezési platformot hoz létre.

Or. fr

Módosítás 145
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság európai online 
vitarendezési platformot hoz létre.

(1) A Bizottság európai online 
vitarendezési platformot hoz létre, és az 
Önök Európája portálon és a Bizottság 
más, fogyasztókat tájékoztató weboldalain 
– köztük az Európai Fogyasztói 
Központok (ECC) weboldalán – világosan 
látható linkeket helyez el, amelyek a 
platformra mutatnak.

Or. en

Módosítás 146
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online vitarendezési platform egy (2) Az online vitarendezési platform egy 
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interaktív weboldal, amely elektronikus 
úton és díjmentesen az Európai Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhető. Az 
online vitarendezési platform egyetlen 
belépési ponton keresztül érhető el azon 
fogyasztók és kereskedők számára, akik az 
e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni.

interaktív weboldal, amely elektronikus 
úton és díjmentesen az Európai Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhető. Az 
online vitarendezési platform egyetlen 
belépési ponton keresztül érhető el azon 
fogyasztók számára, akiknek 
tájékoztatásra van szükségük az áruk és 
szolgáltatások online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 
kívüli rendezését illetően, és/vagy akik az e 
rendelet hatálya alá tartozó vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni.

Or. fr

Módosítás 147
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online vitarendezési platform egy 
interaktív weboldal, amely elektronikus 
úton és díjmentesen az Európai Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhető. Az 
online vitarendezési platform egyetlen 
belépési ponton keresztül érhető el azon 
fogyasztók és kereskedők számára, akik az 
e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat 
peren kívül kívánják rendezni.

(2) Az online vitarendezési platform egy 
interaktív weboldal, amely elektronikus 
úton és díjmentesen az Európai Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhető. Az 
online vitarendezési platform egyetlen 
belépési ponton keresztül érhető el azon 
fogyasztók és kereskedők számára, akik 
vitáikat a a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …./…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
(fogyasztói AVR-irányelv) ismertetett 
módon az Európai Bizottsághoz 
bejelentett alternatív vitarendezési 
szervezetek elé kívánják terjeszteni.

Or. en
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Módosítás 148
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az online vitarendezési platform 
tájékoztatást nyújt az áruk és 
szolgáltatások online értékesítésével 
kapcsolatban felmerült, fogyasztók és 
kereskedők közötti szerződéses viták peren 
kívüli rendezését illetően.

Or. fr

Módosítás 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tájékoztatja a kereskedőt a vele 
szemben benyújtott panaszról;

Or. en

Módosítás 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektronikus űrlapon benyújtott 
panaszok alapján egy vagy több, az adott 
ügyben illetékesség alternatív vitarendezési 
szervezetet javasol a felek számára és 
tájékoztatást ad adott esetben ezek 
díjtételeiről, az eljárások nyelvéről vagy 

b) az elektronikus űrlapon benyújtott 
panaszok alapján egy vagy több, az adott
vita rendezésére illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetet azonosít, és adott 
esetben tájékoztatást nyújt a felek számára 
az általuk kezdeményezett eljárás 
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nyelveiről, az eljárások becsült 
időtartamáról, illetve tájékoztatja a 
panaszos felet, hogy a benyújtott 
információk alapján az adott ügyben 
illetékességgel rendelkező alternatív 
vitarendezési szervezet nem állapítható 
meg;

költségeiről, továbbá adott esetben az 
összeghatárokkal és határidőkkel 
kapcsolatos eljárási szabályokról, az 
eljárás nyelvéről vagy nyelveiről, az 
eljárás átlagos időtartamáról, valamint az 
eljárás eredményének kötelező vagy nem 
kötelező jellegéről;

Or. en

Módosítás 151
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) értesíti a kereskedőt az ellene 
benyújtott panaszról;

Or. el

Módosítás 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) [...] amennyiben az adott ügyben 
illetékességgel rendelkező alternatív 
vitarendezési szervezet nem állapítható 
meg, tájékoztatja a panaszos felet, hogy a 
benyújtott információk alapján az adott 
ügyben illetékességgel rendelkező
alternatív vitarendezési szervezet nem 
állapítható meg;

Or. en
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Módosítás 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) felkéri az ellenérdekű felet, ha 
kereskedő, hogy nyilatkozzon, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó viták 
rendezésére kötelező-e számára egy 
bizonyos alternatív vitarendezési szervezet 
igénybevétele, vagy elkötelezte-e magát 
egy bizonyos szervezet igénybevétele 
mellett;

Or. en

Módosítás 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) felkéri a feleket, hogy állapodjanak 
meg arról, hogy vitájuk rendezése céljából
melyik illetékes alternatív vitarendezési 
szervezethez fordulnak, vagy ha a 
platform több ilyen szervezetet is 
azonosított, válasszák ki ezek egyikét;

Or. en

Módosítás 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) továbbítja a panaszokat azon alternatív 
vitarendezési szervezet felé, amelyikben a 
felek megállapodtak;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lehetővé teszi a felek és az alternatív 
vitarendezési szervezet számára, hogy a
vitarendezési eljárást az interneten
keresztül, online bonyolítsák le;

d) díjmentesen felkínál egy elektronikus 
ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi a 
felek és az alternatív vitarendezési 
szervezet számára, hogy a vitarendezési 
eljárást a platformon keresztül, online 
bonyolítsák le;

Or. en

Módosítás 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) elektronikus fordítási funkciót biztosít 
a felek és az alternatív vitarendezési 
szervezet számára;

Or. en

Módosítás 158
Louis Grech
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) visszajelzési rendszert működtet, amely 
lehetővé teszi a felek számára, hogy az 
online vitarendezési platform 
működésével, illetve az adott vitát kezelő 
alternatív vitarendezési szervezetettel 
kapcsolatos véleményüket kifejthessék;

f) visszajelzési rendszert működtet, amely 
lehetővé teszi a felek számára, hogy az 
online vitarendezési platform 
működésével, illetve az adott vitát kezelő 
alternatív vitarendezési szervezetettel 
kapcsolatos véleményüket kifejthessék, 
majd ezt követően más felek számára is 
elérhetővé tegyék ezt a visszajelzést, hogy 
segítséget nyújtsanak abban, hogy vitájuk 
rendezéséhez alternatív vitarendezési 
szervezetet válasszanak;

Or. en

Módosítás 159
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ingyenesen kínál egy elektronikus 
ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi a 
felek és az alternatív vitarendezési 
szervezet számára, hogy a vitarendezési 
eljárást a platformon keresztül,
elektronikusan bonyolítsák le;

Or. el

Módosítás 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztatást ad a Bizottságnak a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentett alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyek az e 
rendelet hatálya alá tartozó vitákat kezelik.

g) tájékoztatást ad a Bizottságnak a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentett alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyek az e 
rendelet hatálya alá tartozó vitákat kezelik.
A tájékoztatást világosan és egyértelműen 
kell megadni, a tájékoztatásnak 
elektronikus úton könnyen 
hozzáférhetőnek, valamint naprakésznek 
kell lennie;

Or. en

Módosítás 161
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztatást ad a Bizottságnak a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentett alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyek az e 
rendelet hatálya alá tartozó vitákat kezelik;

g) tájékoztatást ad a Bizottságnak a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentett alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyek az e 
rendelet hatálya alá tartozó vitákat kezelik; 
a tájékoztatást online, egyértelmű és 
érthető módon kell biztosítani, annak
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és 
azt folyamatosan frissíteni kell.

Or. el
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Módosítás 162
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, 
fenntartásáért, illetve az adatbiztonságért a 
Bizottság felel.

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, a 
fordításokért, a felhasználóbarát 
jellegéért, fenntartásáért, 
finanszírozásáért, illetve az 
adatbiztonságért a Bizottság felel. A 
platform fejlesztése, üzemeltetése, 
felhasználóbarát jellege és fenntartása 
összhangban van a „beépített 
adatvédelem” (az adatvédelem biztosítása 
a tervezés szakaszától kezdve), valamint –
a lehetséges mértékig – a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítás 
elvével (bárki – még a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek is – különleges 
változtatás nélkül képesek használni).

Or. fr

Módosítás 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, 
fenntartásáért, illetve az adatbiztonságért a 
Bizottság felel.

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért – az e 
rendelet alkalmazásához szükséges 
fordítási funkciókat is beleértve –,
fenntartásáért, finanszírozásáért, illetve az 
adatbiztonságért a Bizottság felel.

Or. en
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Módosítás 164
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, 
fenntartásáért, illetve az adatbiztonságért a 
Bizottság felel.

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, ezen belül a 
fordításért, fenntartásáért, 
finanszírozásáért, illetve az 
adatbiztonságért a Bizottság felel.

Or. el

Módosítás 165
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a vitarendezési platformon szereplő,
alternatív vitarendezési eljárások 
működésével és jellemzőivel kapcsolatos 
információk pontosak és naprakészek 
legyenek.

Or. fr

Módosítás 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online vitarendezést segítő szakértői Az online vitarendezésért felelős
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hálózat kapcsolattartó pontok hálózata

Or. en

Módosítás 167
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy 
online vitarendezési kapcsolattartó pontot, 
amelynek nevét és elérhetőségét közli a 
Bizottsággal. A tagállamok az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok 
felelősségét átruházhatják az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira, 
fogyasztói szervezetekre vagy bármely más 
szervezetre. Valamennyi online 
vitarendezési kapcsolattartó pontban 
legalább két online vitarendezést segítő 
szakértő működik.

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy 
online vitarendezési kapcsolattartó pontot, 
amelynek nevét és elérhetőségét közli a 
Bizottsággal. A tagállamok az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok 
felelősségét átruházhatják az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira, 
fogyasztói szervezetekre vagy bármely más 
szervezetre.

Or. en

Indokolás

Az online vitarendezési kapcsolattartó pontok és az online vitarendezéssel foglalkozó 
szakértők meghatározásával felesleges párhuzamosság keletkezik. Jobb lenne, ha az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok feladatait határoznák meg, és a tagállamokra bíznák 
annak eldöntését, hogy melyik a legjobb módja e feladatok teljesítésének.

Módosítás 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy (1) Minden egyes tagállam online 
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online vitarendezési kapcsolattartó pontot, 
amelynek nevét és elérhetőségét közli a 
Bizottsággal. A tagállamok az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok 
felelősségét átruházhatják az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira, 
fogyasztói szervezetekre vagy bármely más 
szervezetre. Valamennyi online 
vitarendezési kapcsolattartó pontban 
legalább két online vitarendezést segítő 
szakértő működik.

vitarendezési kapcsolattartó pontként
kijelöli az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának saját országában található 
központját, amelynek nevét és 
elérhetőségét közli a Bizottsággal. 
Valamennyi online vitarendezési 
kapcsolattartó pontban legalább két 
fogyasztóvédelmi tanácsadó működik.

Or. en

Módosítás 169
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online vitarendezést segítő 
szakértők támogatást nyújtanak a 
platformon keresztül benyújtott 
panaszokkal kapcsolatos viták 
rendezéséhez, a következő feladatok 
ellátása révén:

(2) Az online vitarendezési kapcsolattartó 
pontok támogatást nyújtanak a platformon 
keresztül benyújtott panaszokkal 
kapcsolatos viták rendezéséhez, a 
következő feladatok ellátása révén:

Or. en

Módosítás 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online vitarendezést segítő 
szakértők támogatást nyújtanak a 
platformon keresztül benyújtott 
panaszokkal kapcsolatos viták 

(2) Az online vitarendezési kapcsolattartó 
pontok támogatást nyújtanak a platformon 
keresztül benyújtott panaszokkal 
kapcsolatos viták rendezéséhez, a 
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rendezéséhez, a következő feladatok 
ellátása révén:

következő feladatok ellátása révén:

Or. en

Módosítás 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szükség esetén elősegítik a felek és az 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 
közötti kommunikációt;

a) kérésre segítséget nyújtanak a feleknek, 
és elősegítik a felek és az illetékes 
alternatív vitarendezési szervezet közötti 
kommunikációt. Ez mindenekelőtt a 
következőket foglalhatja magában:

Or. en

Módosítás 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a panasz és adott esetben a vonatkozó 
dokumentumok benyújtásához nyújtott 
segítség,

Or. en

Módosítás 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az érintett felek és az alternatív 
vitarendezési szervezetek általános jellegű 
tájékoztatása az áruk és szolgáltatások 
értékesítésével kapcsolatos azon fogyasztói 
jogokról, amelyek a fogyasztóvédelmi 
tanácsadókkal rendelkező online 
vitarendezési kapcsolattartó pontnak 
otthont adó tagállamban érvényesíthetők;

Or. en

Módosítás 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. tájékoztatás az online vitarendezési 
platform működéséről,

Or. en

Módosítás 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. magyarázat nyújtása a feleknek az 
azonosított alternatív vitarendezési 
szervezetek által alkalmazott eljárási 
szabályokkal kapcsolatban;

Or. en
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Módosítás 176
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a panaszbejelentésre szolgáló 
elektronikus űrlap hiánytalan kitöltésében 
segítséget nyújtanak az erre igényt tartó 
fogyasztóknak;

Or. fr

Módosítás 177
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatják a panaszost az online 
vitarendezési platform működéséről, az 
elektronikus űrlap benyújtása révén, 
szükség esetén a vonatkozó 
dokumentációval együtt.

Or. el

Módosítás 178
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) általános tájékoztatást nyújtanak a 
fogyasztói jogokkal kapcsolatos 
legfontosabb alkalmazandó 
rendelkezésekről az erre igényt tartó felek 
számára;
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Or. fr

Módosítás 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatják a fogyasztókat a 
jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben 
az adott vitát a platformon keresztül nem 
lehet rendezni, például amikor a kereskedő 
nem egyezik bele az alternatív vitarendezés 
alkalmazásába;

b) tájékoztatják a panaszos felet a 
jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben 
az adott vitát az online vitarendezési 
platformon keresztül nem lehet rendezni, 
például amikor a felek nem egyeznek bele 
az alternatív vitarendezés alkalmazásába, 
amikor illetékes alternatív vitarendezési 
szervezet nem azonosítható, vagy az 
alternatív vitarendezési szervezet eljárási 
szabályzata alapján nem tudja kezelni a 
panaszt;

Or. en

Módosítás 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feladataik ellátása során szerzett 
gyakorlati tapasztalataik alapján éves 
tevékenységi jelentést készítenek a 
Bizottságnak és a tagállamoknak;

c) feladataik ellátása során szerzett 
gyakorlati tapasztalataik alapján éves 
tevékenységi jelentést készítenek a 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és 
a tagállamoknak;

Or. en

Módosítás 181
Ashley Fox



PE489.696v01-00 58/99 AM\903360HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az online vitarendezést 
segítő szakértői hálózatot hoz létre, amely 
lehetővé teszi az online vitarendezést 
segítő szakértők együttműködését és 
hozzájárul a (2) bekezdésben 
meghatározott feladatok 
eredményességéhez.

törölve

Or. en

Módosítás 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az online vitarendezést 
segítő szakértői hálózatot hoz létre, amely 
lehetővé teszi az online vitarendezést 
segítő szakértők együttműködését és 
hozzájárul a (2) bekezdésben 
meghatározott feladatok 
eredményességéhez.

(3) A Bizottság létrehozza az online
vitarendezési kapcsolattartó pontok
hálózatát, amely lehetővé teszi az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok
együttműködését és hozzájárul a (2) 
bekezdésben meghatározott feladatok 
eredményességéhez.

Or. en

Módosítás 183
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve megfelelő képzésben 
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részesíti az online vitarendezést segítő 
szakértőket, hogy megszerezzék a (2)
bekezdés szerinti feladataik ellátásához
szükséges szakértelmet.

Or. el

Módosítás 184
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden évben legalább egy 
alkalommal találkozóra hívja össze az 
online vitarendezést segítő szakértői 
hálózat tagjait, hogy a legjobb 
gyakorlatokat megoszthassák egymással, 
illetve hogy az online vitarendezési 
platform működése során tapasztalt 
visszatérő problémákat megvitassák.

(4) A Bizottság minden évben legalább egy 
alkalommal találkozóra hívja össze az 
online vitarendezési kapcsolattartó pontok
hálózatának tagjait, hogy a legjobb 
gyakorlatokat megoszthassák egymással, 
illetve hogy az online vitarendezési 
platform működése során tapasztalt 
visszatérő problémákat megvitassák.

Or. en

Módosítás 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden évben legalább egy
alkalommal találkozóra hívja össze az 
online vitarendezést segítő szakértői 
hálózat tagjait, hogy a legjobb 
gyakorlatokat megoszthassák egymással, 
illetve hogy az online vitarendezési 
platform működése során tapasztalt 
visszatérő problémákat megvitassák.

(4) A Bizottság minden évben legalább két
alkalommal találkozóra hívja össze az 
online vitarendezési kapcsolattartó pontok
hálózatának tagjait, hogy a legjobb 
gyakorlatokat megoszthassák egymással, 
illetve hogy az online vitarendezési 
platform működése során tapasztalt 
visszatérő problémákat megvitassák.

Or. en
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Módosítás 186
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján fogadja el az online vitarendezést 
segítő szakértők közötti együttműködés 
módjára vonatkozó szabályokat. Az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadása a 15. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően történik.

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján fogadja el az online vitarendezési 
kapcsolattartó pontok közötti 
együttműködés módjára vonatkozó
szabályokat. Az említett végrehajtási jogi 
aktusok elfogadása a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően történik.

Or. en

Módosítás 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján fogadja el az online vitarendezést 
segítő szakértők közötti együttműködés 
módjára vonatkozó szabályokat. Az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadása a 15. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően történik.

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az online vitarendezési 
kapcsolattartó pontok közötti 
együttműködés módjára vonatkozó 
szabályok tekintetében.

Or. en

Módosítás 188
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online vitarendezési platformhoz 
panasz benyújtása érdekében a panaszos 
fél kitölti a platform weboldalán elérhető, 
panaszok bejelentésére szolgáló 
elektronikus űrlapot. Panaszának 
alátámasztásához a panaszos fél bármilyen 
dokumentumot csatolhat az űrlaphoz 
elektronikus formában.

(1) Az online vitarendezési platformhoz 
panasz benyújtása érdekében a fogyasztó
kitölti a platform weboldalán elérhető, 
panaszok bejelentésére szolgáló 
elektronikus űrlapot. Panaszának 
alátámasztásához a fogyasztó bármilyen 
dokumentumot csatolhat az űrlaphoz 
elektronikus formában.

Or. en

Indokolás

Az online vitarendezési platform kizárólag a fogyasztók által a kereskedőkkel szemben 
támasztott vitákat fogadhat be, mivel az alternatív vitarendezés nem lesz eléggé kidolgozott 
ahhoz, hogy az online vitarendezési platform kezelje a kereskedők által a fogyasztókkal 
szemben támasztott vitákat.

Módosítás 189
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az online vitarendezési platform 
útmutatót tölt fel, amely segítséget nyújt a 
panaszos fél számára az elektronikus 
panaszbejelentési űrlap kitöltéséhez.

Or. fr

Módosítás 190
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A panaszos fél által benyújtott 
információnak elégségesnek kell lennie az 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 
azonosításához. Az ehhez szükséges 
információkat a melléklet tartalmazza.

(2) A fogyasztó által benyújtott 
információnak elégségesnek kell lennie az 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 
azonosításához. Az ehhez szükséges 
információkat a melléklet tartalmazza.

Or. en

Módosítás 191
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A platformra benyújtott panaszok a 
panaszok benyújtására szolgáló űrlap 
hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra.

(1) A vitarendezési platformra benyújtott 
panaszok a panaszok benyújtására szolgáló 
űrlap valamennyi szükséges rovatának
hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra. Ellenkező esetben a 
vitarendezési platform tájékoztatja a 
panaszos felet a panasza elutasításáról, 
valamint az elutasítás okairól. A platform 
emellett – igény esetén – felajánlja egy 
szakértő támogatását a panaszos fél 
számára az űrlap hiánytalan kitöltéséhez. 
Jóváhagyás esetén e célból a szakértő 
felveszi a kapcsolatot a panaszos féllel. 

Or. fr

Módosítás 192
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A platformra benyújtott panaszok a (1) A platformra benyújtott panaszok a 
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panaszok benyújtására szolgáló űrlap 
hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra.

panaszok benyújtására szolgáló űrlap 
hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra. A felek személyes jelenléte 
a panasz feldolgozásához nem kötelező.

Or. en

Módosítás 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A platformra benyújtott panaszok a 
panaszok benyújtására szolgáló űrlap 
hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra.

(1) Az online vitarendezési platformra 
benyújtott panaszok az összes kötelező 
mező hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra. Hiányos beadvány esetén 
tájékoztatják a panaszos felet az online 
kapcsolattartó ponttal való 
kapcsolatfelvétel lehetőségéről.

Or. en

Módosítás 194
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, 
hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését 
követően az online vitarendezési platform a 
panaszos fél számára a panasz nyelvén, az 
ellenérdekű fél számára a szerződés 
nyelvén írt e-mailt küld, amely a 
következőket tartalmazza:

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, 
hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését 
követően az online vitarendezési platform a 
szerződés vagy a webhely nyelvén 
továbbítja a kereskedőnek a következőket:

Or. en
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Indokolás

Félrevezető lehet a fogyasztók számára, ha az összes lehetséges alternatív vitarendezési 
szervezetet felkínálják nekik választásra, mielőtt a kereskedő jelezte volna, hogy hajlandó-e 
igénybe venni egy vagy több ilyen szervezetet. Ehelyett először a kereskedőt kellene 
megkérdezni, hogy kötelezettséget vállalt-e vagy köteles-e egy bizonyos alternatív 
vitarendezési szervezet igénybevételére, illetve a konkrét esetben igénybe kívánja-e azt venni. 
Ez javítja a hatékonyságot, és csökkenti a fogyasztók csalódásának vagy félrevezetésének 
valószínűségét. A fogyasztókat világosan tájékoztatni kell arról, hogy esetleg az Európai Unió 
nem minden hivatalos nyelvén tudják a vitarendezési eljárást lefolytatni, és arról is, hogy az 
érintett alternatív vitarendezési szervezetek milyen nyelvi opciókat kínálnak.

Módosítás 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, 
hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését 
követően az online vitarendezési platform 
a panaszos fél számára a panasz nyelvén, 
az ellenérdekű fél számára a szerződés 
nyelvén írt e-mailt küld, amely a 
következőket tartalmazza:

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, 
hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését 
követően az online vitarendezési platform a 
szerződés vagy a webhely nyelvén,
könnyen érthető módon, késedelem nélkül 
továbbítja az ellenérdekű fél számára a 
következőket:

Or. en

Módosítás 196
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) a panasz jellege és indokai;

Or. el

Módosítás 197
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg 
kell egyezniük egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, amelyhez a 
panaszt továbbítják;

a) a panasz jellege és indokai;

Or. en

Módosítás 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg 
kell egyezniük egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, amelyhez a 
panaszt továbbítják;

a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg 
kell egyezniük egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, amelyhez a 
panaszt továbbítják, és az adott alternatív 
vitarendezési szervezet kiválasztásával 
egyúttal abban is megegyeznek, hogy e 
szervezetnél kezdeményezik a 
vitarendezési eljárást;

Or. en

Módosítás 199
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tájékoztatás arról, hogy a feleknek 
meg kell egyezniük egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, amelyhez a 
panaszt továbbítják;
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Or. en

Módosítás 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ha az ellenérdekű fél a kereskedő, a 
kereskedő felkérése, hogy az értesítés 
kézhezvételétől számított hét napon belül 
nyilatkozzon, hogy a nemzeti jog 
értelmében köteles-e egy konkrét 
alternatív vitarendezési szervet igénybe 
venni vagy vállalt-e ilyen kötelezettséget, 
illetve adott esetben, hogy hajlandó-e 
igénybe venni valamely más, a c) pontban 
említett jegyzékben szereplő alternatív 
vitarendezési szervet;

Or. en

Módosítás 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) ha az ellenérdekű fél fogyasztó, a 
fogyasztó felkérése, hogy a közlés 
kézhezvételétől számított hét napon belül a 
rendelkezésére bocsátott jegyzékből 
válasszon ki egy vagy több alternatív 
vitarendezési szervezetet, hangsúlyozva 
azt, hogy a kiválasztás a fogyasztó 
számára nem kötelező;

Or. en
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Módosítás 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) ha az ellenérdekű fél fogyasztó, és a 
kereskedő mint panaszos fél a panasz 
bejelentésére szolgáló űrlapon úgy 
nyilatkozott, hogy a nemzeti jog 
értelmében köteles egy konkrét alternatív 
vitarendezési szervet igénybe venni vagy 
ilyen kötelezettséget vállalt, az ellenérdekű 
fél felkérése, hogy a közlés kézhezvételétől 
számított hét napon belül egyezzen bele a 
konkrét alternatív vitarendezési szervezet 
igénybevételébe, hangsúlyozva azt, hogy a 
fogyasztó nem köteles így dönteni;

Or. en

Módosítás 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) tájékoztatás arról, hogy abban az 
esetben, ha a fogyasztó által választott 
alternatív vitarendezési szervezetet a 
kereskedő köteles vagy hajlandó igénybe 
venni, vagy vállalta, hogy igénybe veszi 
azt, a platform a panaszt automatikusan 
továbbítja a szóban forgó alternatív 
vitarendezési szervezethez;

Or. en

Módosítás 204
Christel Schaldemose



PE489.696v01-00 68/99 AM\903360HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, vagy 
ha nem került sor illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;

törölve

Or. en

Módosítás 205
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, vagy 
ha nem került sor illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;

b) a kereskedő felkérése arra, hogy az 
értesítés kézhezvételétől számított hét 
napon belül nyilatkozzon, hogy a nemzeti 
jog értelmében köteles-e egy konkrét 
alternatív vitarendezési szervezetet igénybe 
venni vagy vállalt-e ilyen kötelezettséget, 
illetve adott esetben, hogy hajlandó-e 
igénybe venni valamely más, a c) pontban 
említett jegyzékben szereplő alternatív 
vitarendezési szervezetet;

Or. en

Módosítás 206
Ashley Fox

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



AM\903360HU.doc 69/99 PE489.696v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tájékoztatás arról, hogy abban az 
esetben, ha a fogyasztó által választott 
alternatív vitarendezési szervezetet a 
kereskedő köteles vagy hajlandó igénybe 
venni, vagy vállalta, hogy igénybe veszi 
azt, a platform a panaszt automatikusan 
továbbítja a szóban forgó alternatív 
vitarendezési szervezethez;

Or. en

Módosítás 207
Ashley Fox

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, vagy 
ha nem került sor illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;

Or. en

Módosítás 208
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamennyi illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet jegyzéke, 
amennyiben ilyen szervezetek 
meghatározására sor került;

c) valamennyi illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet jegyzéke, 
amennyiben ilyen szervezetek 
meghatározására sor került. A lista minden 
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egyes szervezet esetében ismerteti az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamennyi illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet jegyzéke, 
amennyiben ilyen szervezetek 
meghatározására sor került;

c) valamennyi illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet jegyzéke, 
amennyiben ilyen szervezetek 
meghatározására sor került. A lista minden 
egyes szervezet esetében ismerteti az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 210
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alternatív vitarendezési szervezet neve 
és webhelyének címe;

Or. en

Módosítás 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alternatív vitarendezési szervezet neve 
és webhelyének címe;

Or. en

Módosítás 212
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az eljárás lefolytatásához használt 
nyelv vagy nyelvek;

Or. en

Módosítás 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben az eljárás költségei;

Or. en

Módosítás 214
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az alternatív vitarendezési eljárás 
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átlagos időtartama;

Or. en

Módosítás 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az eljárás lefolytatásához használt 
nyelv vagy nyelvek;

Or. en

Módosítás 216
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az eljárás eredményének kötelező vagy 
nem kötelező jellege;

Or. en

Módosítás 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az alternatív vitarendezési eljárás 
átlagos időtartama;

Or. en
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Módosítás 218
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. azok az indokok, amelyek alapján az 
alternatív vitarendezési szervezet egy adott 
vita rendezését elutasíthatja;

Or. en

Módosítás 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az eljárás eredményének kötelező vagy 
nem kötelező jellege;

Or. en

Módosítás 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. azok az indokok, amelyek alapján az 
alternatív vitarendezési szervezet egy adott 
jogvita rendezését elutasíthatja, a 
fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU irányelv 
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[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 5. 
cikkének (4) és (5) bekezdésével 
összhangban;

Or. en

Módosítás 221
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fogyasztó felkérése, hogy a 
rendelkezésére bocsátott jegyzékből 
válasszon ki egy vagy több alternatív 
vitarendezési szervezetet, hangsúlyozva 
azt, hogy a kiválasztás a fogyasztó 
számára nem kötelező;

törölve

Or. en

Módosítás 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fogyasztó felkérése, hogy a 
rendelkezésére bocsátott jegyzékből 
válasszon ki egy vagy több alternatív 
vitarendezési szervezetet, hangsúlyozva 
azt, hogy a kiválasztás a fogyasztó 
számára nem kötelező;

törölve

Or. en
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Módosítás 223
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kereskedő felkérése, hogy a 
rendelkezésre bocsátott jegyzékből 
válasszon ki egy vagy több alternatív 
vitarendezési szervezetet, abban az 
esetben, ha egyik említett szervezet sem 
felel meg annak a szervezetnek, amelynek 
igénybevételére a kereskedő 
kötelezettséget vállalt a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló ../…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően;

törölve

Or. en

Módosítás 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kereskedő felkérése, hogy a 
rendelkezésre bocsátott jegyzékből 
válasszon ki egy vagy több alternatív 
vitarendezési szervezetet, abban az 
esetben, ha egyik említett szervezet sem 
felel meg annak a szervezetnek, amelynek 
igénybevételére a kereskedő 
kötelezettséget vállalt a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló ../…/EU 
[Office of Publications please insert 

törölve
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number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 225
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
fogyasztó olyan alternatív vitarendezési 
szervezetet választ, amelyre vonatkozóan a 
kereskedő kötelezettséget vállalt a 
fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően, a 
platform automatikusan továbbítja a 
panaszt az adott alternatív vitarendezési 
szervezetnek.

törölve

Or. en

Módosítás 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
fogyasztó olyan alternatív vitarendezési 
szervezetet választ, amelyre vonatkozóan a 
kereskedő kötelezettséget vállalt a 
fogyasztói jogviták alternatív 

törölve
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rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően, a 
platform automatikusan továbbítja a 
panaszt az adott alternatív vitarendezési 
szervezetnek.

Or. en

Módosítás 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett tájékoztatás 
ismerteti az egyes szervezetekre vonatkozó 
következő adatokat:

törölve

a) adott esetben díjtételeik;
b) az eljárás lefolytatásához használt 
nyelv vagy nyelvek;
c) az eljárás becsült időtartama;
d) adott esetben a felek, vagy képviselőik 
személyes megjelenésének szükségessége;
e) az eljárás kimenetelének kötelező vagy 
nem kötelező jellege.

Or. en

Módosítás 228
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett tájékoztatás 
ismerteti az egyes szervezetekre vonatkozó 
következő adatokat:

(3) A (2) bekezdés b) pontjában említett, a 
kereskedőtől származó információk 
kézhezvételét követően a platform a 
panasztétel nyelvén közli a fogyasztóval az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 229
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) adott esetben díjtételeik; a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg 
kell egyezniük egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, amelyhez a 
panaszt továbbítják;

Or. en

Módosítás 230
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az eljárás lefolytatásához használt 
nyelv vagy nyelvek;

b) tájékoztatás arról, hogy abban az
esetben, ha a fogyasztó által választott 
alternatív vitarendezési szervezetet a 
kereskedő köteles vagy hajlandó igénybe 
venni, vagy vállalta, hogy igénybe veszi 
azt, a platform a panaszt automatikusan 
továbbítja a szóban forgó alternatív 
vitarendezési szervezethez;

Or. en
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Módosítás 231
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az eljárás becsült időtartama; c) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, vagy 
ha nem került sor illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;

Or. en

Módosítás 232
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 233
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 234
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, vagy 
ha nem került sor illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;

Or. en

Módosítás 235
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fogyasztó felkérése, hogy a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított hét 
napon belül jelezze, hogy elfogadja-e a 
kereskedő által a (2) bekezdés b) pontjával 
összhangban megjelölt alternatív 
vitarendezési szervezet igénybevételét, 
illetve adott esetben válasszon egyet a 
kereskedő által megjelölt szervezetek 
közül; a fogyasztót egyúttal tájékoztatni 
kell, hogy az elfogadás, illetve választás 
nem kötelező rá nézve;

Or. en
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Módosítás 236
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
fogyasztó elfogadja a felajánlott alternatív 
vitarendezési szervezetet, a panasz 
automatikusan továbbításra kerül a felek 
által ily módon közösen kiválasztott 
szervezethez.

Or. en

Módosítás 237
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az eljárás kimenetelének kötelező vagy
nem kötelező jellege.

e) a kereskedő által a (2) bekezdés b) 
pontjával összhangban megnevezett 
alternatív vitarendezési szervezet vagy
szervezetek és a rá (vagy több szervezet 
esetén minden egyes szervezetre) 
vonatkozó alábbi információk:

Or. en

Módosítás 238
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alternatív vitarendezési szervezet neve 
és webhelyének címe;
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Or. en

Módosítás 239
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az eljárás lefolytatásához használt 
nyelv vagy nyelvek;

Or. en

Módosítás 240
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az alternatív vitarendezési eljárás 
átlagos időtartama;

Or. en

Módosítás 241
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az eljárás eredményének kötelező vagy 
nem kötelező jellege;

Or. en
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Módosítás 242
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont – v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. azok az indokok, amelyek alapján az 
alternatív vitarendezési szervezet egy adott 
vita rendezését elutasíthatja

Or. en

Módosítás 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdésben említett, az 
ellenérdekű féltől származó információk 
kézhezvételét követően a platform a 
panasztétel nyelvén, könnyen érthető 
módon haladéktalanul közli az 
ellenérdekű féllel az alábbiakat:
a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg 
kell egyezniük egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, amelyhez a 
panaszt továbbítják;
b) tájékoztatás arról, hogy abban az 
esetben, ha a fogyasztó mint ellenérdekű 
fél által választott alternatív vitarendezési 
szervezetet a kereskedő köteles vagy 
hajlandó igénybe venni, vagy vállalta, 
hogy igénybe veszi azt, a platform a 
panaszt automatikusan továbbítja a 
szóban forgó alternatív vitarendezési 
szervezethez;
c) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, vagy 
ha nem került sor illetékes alternatív 
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vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;
d) az ellenérdekű fél által a (2) 
bekezdéssel összhangban kiválasztott 
alternatív vitarendezési szervezet vagy 
szervezetek és a rá (vagy több szervezet 
esetén minden egyes szervezetre) 
vonatkozó alábbi információk:
i. az alternatív vitarendezési szervezet neve 
és webhelyének címe;
ii. adott esetben az eljárás költségei;
iii. az eljárás lefolytatásához használt 
nyelv vagy nyelvek;
iv. az alternatív vitarendezési eljárás 
átlagos időtartama;
v. az eljárás eredményének kötelező vagy 
nem kötelező jellege;
vi. azok az indokok, amelyek alapján az 
alternatív vitarendezési szervezet egy adott 
jogvita rendezését elutasíthatja, az 
irányelv 5. cikkének (4) és (5) 
bekezdésével összhangban.
e) a panaszos fél felkérése, hogy a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított hét 
napon belül jelezze, hogy elfogadja-e az 
ellenérdekű fél által a (2) bekezdéssel 
összhangban megjelölt alternatív 
vitarendezési szervezet igénybevételét, 
illetve adott esetben válasszon egyet az 
ellenérdekű fél által megjelölt szervezetek 
közül; a fogyasztót egyúttal tájékoztatni 
kell, hogy az elfogadás, illetve választás 
nem kötelező rá nézve;
f) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
panaszos fél egy e cikk rendelkezései 
szerint azonosított illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetet választ, a 
platform automatikusan továbbítja a 
panaszt az adott alternatív vitarendezési 
szervezetnek;
g) a fogyasztó illetékessége szerinti 
országban és a kereskedő székhelye 
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szerinti országban működő online 
vitarendezési kapcsolattartó pont neve, 
elérhetősége és a [6. cikk (2) bekezdésének
a), b) és d) pontjában] említett 
feladatainak rövid leírása;

Or. en

Módosítás 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben a panaszos fél egy e cikk 
rendelkezései szerint azonosított illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetet választ, 
a platform automatikusan továbbítja a 
panaszt az adott alternatív vitarendezési 
szervezetnek;

Or. en

Módosítás 245
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a felek nem 
küldenek választ a platformra, vagy ha 
nem tudnak megállapodni egy alternatív 
vitarendezési szervezetben, a panasz 
további feldolgozására nem kerül sor. A 
fogyasztót tájékoztatják arról, hogy egyéb 
jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos 
felvilágosításért online vitarendezési 
szakértőhöz fordulhat.

(4) A (3) bekezdés e) pontjában említett 
információ fogyasztótól történő 
kézhezvételét követően a platform 
automatikusan továbbítja a panaszt a 
felek által kiválasztott alternatív 
vitarendezési szervezethez.

Or. en
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Módosítás 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a felek nem 
küldenek választ a platformra, vagy ha nem 
tudnak megállapodni egy alternatív 
vitarendezési szervezetben, a panasz 
további feldolgozására nem kerül sor. A 
fogyasztót tájékoztatják arról, hogy egyéb 
jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos 
felvilágosításért online vitarendezési 
szakértőhöz fordulhat.

(4) Abban az esetben, ha a felek 20 napon 
belül nem küldenek választ a platformra, 
vagy ha nem tudnak megállapodni egy 
alternatív vitarendezési szervezetben, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor.

Or. en

Módosítás 247
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Abban az esetben, ha a fogyasztó által 
kiválasztott szervezet olyan alternatív 
vitarendezési szervezetet, amellyel a 
kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint 
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az 
alternatív vitarendezési szervezetet 
választják, a platform automatikusan 
továbbítja a panaszt az adott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.

(5) Abban az esetben, ha a felek 30 napon 
belül nem küldenek választ a platformra 
vagy nem tudnak megállapodni egy 
illetékes alternatív vitarendezési 
szervezetben, a panasz további 
feldolgozására nem kerül sor. A 
fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy 
egyéb jogorvoslati eszközökkel 
kapcsolatos általános felvilágosításért 
online kapcsolattartó ponthoz fordulhat.
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Or. en

Módosítás 248
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Abban az esetben, ha a fogyasztó által 
kiválasztott szervezet olyan alternatív 
vitarendezési szervezetet, amellyel a 
kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az 
alternatív vitarendezési szervezetet 
választják, a platform automatikusan 
továbbítja a panaszt az adott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.

5. A platform – hét naptári napon belül 
azt követően, hogy a panaszos félnek az 
alternatív vitarendezési szervezet 
kiválasztásával kapcsolatos válasza 
beérkezett – automatikusan továbbítja a 
panaszt az adott alternatív vitarendezési 
szervezetnek, amennyiben:

a) a fogyasztó által kiválasztott szervezet 
olyan alternatív vitarendezési szervezet, 
amellyel a kereskedő elkötelezte magát a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően; vagy

b) a felek ugyanazt az alternatív 
vitarendezési szervezetet választják.

Or. fr

Módosítás 249
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Abban az esetben, ha a felek több 
alternatív vitarendezési szervezetben is 
megállapodnak, a fogyasztót felkérik, 
hogy válasszon ezek közül egyet. A 
platform automatikusan továbbítja a 
panaszt a kiválasztott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.

törölve

Or. en

Módosítás 250
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alternatív vitarendezési szervezetek, 
amelyekhez a 8. cikknek megfelelően 
panaszt továbbítottak:

Az alternatív vitarendezési szervezetek, 
amelyekhez a 8. cikknek megfelelően 
panaszt továbbítottak, indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatják az online 
vitarendezési platformot az eljárás 
eredményéről és lezárásának időpontjáról.

Or. en

Indokolás

Nem maga az online vitarendezési platform rendezi a vitákat, hanem támaszkodik a meglévő 
AVR-szolgáltatókra. A viták rendezése tehát az AVR-irányelvben szereplő követelmények 
szerint történik, a határokon átnyúló online vásárlásokkal kapcsolatos vitákra vonatkozó 
eljárásokat nem lehet más vitáknál gyorsabban lebonyolítani.

Módosítás 251
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) haladéktalanul értesítik a vitában 
érintett feleket, és tájékoztatják őket az 
adott vitás ügy rendezésére alkalmazandó 
eljárási szabályaikról és az ahhoz 
kapcsolódó díjakról;

törölve

Or. en

Módosítás 252
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 
lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az 
eljárás megindításától számított 30 napon 
belül lezárják. Bonyolult ügyek esetében 
az alternatív vitarendezési hatóság 
meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

törölve

Or. en

Módosítás 253
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 
lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az 
eljárás megindításától számított 30 napon 
belül lezárják. Bonyolult ügyek esetében az 

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 
lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az 
eljárás megindításától számított 90 naptári
napon belül lezárják. Bonyolult ügyek 
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alternatív vitarendezési hatóság 
meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

esetében az alternatív vitarendezési hatóság 
meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

Or. fr

Módosítás 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 
lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az 
eljárás megindításától számított 30 napon 
belül lezárják. Bonyolult ügyek esetében 
az alternatív vitarendezési hatóság 
meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

törölve

Or. en

Indokolás

A határidőnek azonosnak kell lennie attól függetlenül, hogy a panaszt közvetlenül az 
alternatív vitarendezési szervezethez vagy az online vitarendezési platformon keresztül 
nyújtják-e be. Az online vitarendezési tervezetben szereplő külön határidőt ennélfogva törölni 
kell, ami azt jelentené, hogy az alternatív vitarendezési irányelv 8. cikkének d) pontjában 
megadott határidő az online vitarendezési platform által továbbított panaszokra is 
alkalmazandó lenne.

Módosítás 255
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 
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lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az 
eljárás megindításától számított 30 napon 
belül lezárják. Bonyolult ügyek esetében az 
alternatív vitarendezési hatóság
meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

lefolytatásában, a vitarendezési eljárást 
általában az eljárásnak az alternatív 
vitarendezési szervezet általi hivatalos 
megnyitásától számított 90 naptári napon 
belül lezárják. Bonyolult vagy technikai 
jellegű ügyek esetében az alternatív 
vitarendezési szervezet a magas 
színvonalú vitarendezés szavatolása 
érdekében meghosszabbíthatja ezt az 
időtartamot;

Or. en

Módosítás 256
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) haladéktalanul továbbítják az online 
vitarendezési platform felé a következő 
információkat:

törölve

i. beérkezés időpontja és a vita tárgya;
ii. a felek értesítésének időpontja a panasz 
beérkezéséről;
iii. az eljárás lezárulásának időpontja és 
az eljárás eredménye.

Or. en

Módosítás 257
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. 
cikkben említett adatbázisban tárolt 
információkhoz, beleértve a személyes 

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. 
cikkben említett adatbázisban tárolt 
információkhoz, beleértve a személyes 
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adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, 
kizárólag azok az alternatív vitarendezési 
szervezetek férhetnek hozzá, amelyek 
számára az adott vitás ügyet továbbították 
a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen 
információk az online vitarendezést segítő 
szakértők számára is hozzáférhetőek, a 6. 
cikk (3) bekezdésében említett célokból.

adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, 
kizárólag azok az alternatív vitarendezési 
szervezetek férhetnek hozzá, amelyek 
számára az adott vitás ügyet továbbították 
a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen 
információk az online vitarendezést segítő 
szakértők számára is hozzáférhetőek, a 6. 
cikk (2) és (3) bekezdésében említett 
célokból.

Or. fr

Módosítás 258
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság a 45/2001/EK rendelet 
11. és 12. cikkével, valamint a 95/46/EK 
irányelv 10. és 11. cikke szerint elfogadott 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
világos és pontos tájékoztatót tesz 
hozzáférhetővé az alternatív vitarendezési 
eljárásban érintett személyek számára a 
személyes adataiknak a vitarendezési 
platform által történő feldolgozásáról, 
továbbá e feldolgozással kapcsolatos 
jogaikról.

Or. fr

Módosítás 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online vitarendezési szakértők és az 
alternatív vitarendezési szervezetek a 
nemzeti jogszabályokban előírt szakmai 
titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű 

(1) Az online vitarendezési szakértők az
online vitarendezési kapcsolattartó 
pontjuk szerinti tagállam jogszabályaiban
előírt szakmai titoktartásra, illetve az azzal 
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egyéb titoktartási kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

egyenértékű egyéb titoktartási 
kötelezettségekre vonatkozó szabályok 
hatálya alá tartoznak.

Az alternatív vitarendezési szervezetek a 
honosságuk szerinti tagállam 
jogszabályaiban előírt szakmai 
titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű 
egyéb titoktartási kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok hatálya alá 
tartoznak.

Or. hu

Módosítás 260
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon
átnyúló online értékesítésében érintett, az 
Unióban letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról és e-mail 
címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, 
közvetlenül, világosan látható helyen és 
állandóan elérhető módon el kell helyezni 
a kereskedők weboldalain, és amennyiben 
az ajánlatot e-mailben, vagy más 
elektronikus úton továbbított szöveges 
üzenet útján teszik, abban az üzenetben. A 
tájékoztatás magában foglal egy olyan 
elektronikus hivatkozást is, amely az 
online vitarendezési platform honlapjára 
mutat. A kereskedők abban az esetben is 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon 
átnyúló online értékesítésével foglalkozó, 
az Unióban letelepedett kereskedők, akik 
nemzeti jogszabályaik értelmében 
kötelesek alternatív vitarendezési 
szervezetet igénybe venni, vagy alternatív 
vitarendezési szervezet vagy szervezetek 
igénybevételére vállalnak kötelezettséget, 
weboldalukon tájékoztatják a fogyasztókat 
az online vitarendezési platform 
létezéséről, és elektronikus hivatkozást 
biztosítanak a platform honlapjára. Ezt a 
tájékoztatást világosan, közérthetően és 
könnyen elérhető módon el kell helyezni a 
kereskedők weboldalain, és amennyiben az 
ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus 
úton továbbított szöveges üzenet útján 
teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás 
magában foglal egy olyan elektronikus 
hivatkozást is, amely az online 
vitarendezési platform honlapjára mutat. 
Az ilyen kereskedők – a fogyasztótól 
érkező panaszra válaszul – abban az 
esetben is tájékoztatják a fogyasztókat az 
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online vitarendezési platformról, amikor 
panaszt nyújtanak be a kereskedőhöz, a 
kereskedő által üzemeltetett fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerhez, vagy a 
vállalkozás ombudsmanjához.

Or. en

Módosítás 261
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon 
átnyúló online értékesítésében érintett, az 
Unióban letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról és e-mail 
címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, 
közvetlenül, világosan látható helyen és 
állandóan elérhető módon el kell helyezni 
a kereskedők weboldalain, és amennyiben 
az ajánlatot e-mailben, vagy más 
elektronikus úton továbbított szöveges 
üzenet útján teszik, abban az üzenetben. A 
tájékoztatás magában foglal egy olyan 
elektronikus hivatkozást is, amely az 
online vitarendezési platform honlapjára 
mutat. A kereskedők abban az esetben is 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

(1) Az online adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződésekben érintett, az Unióban 
letelepedett kereskedők tájékoztatják a 
fogyasztókat e-mail-címükről.
Amennyiben a kereskedő a fogyasztókkal 
felmerülő határokon átnyúló jogviták 
rendezése céljából alternatív vitarendezési 
szervezeteket köteles igénybe venni vagy 
ilyen kötelezettséget vállal, az online 
vitarendezési platform létezéséről is 
tájékoztatja a fogyasztót.

Ezt a tájékoztatást világos és közérthető 
formában kell rendelkezésre bocsátani. A 
tájékoztatás magában foglal egy olyan 
elektronikus hivatkozást is, amely az 
online vitarendezési platform honlapjára 
mutat. Az ilyen kereskedők abban az 
esetben is tájékoztatják a fogyasztókat az 
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online vitarendezési platformról, amikor 
panaszt nyújtanak be a kereskedőhöz, a 
kereskedő által üzemeltetett fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerhez, vagy a 
vállalkozás ombudsmanjához.

Or. en

Módosítás 262
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon 
átnyúló online értékesítésében érintett, az 
Unióban letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról és e-mail 
címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, 
közvetlenül, világosan látható helyen és 
állandóan elérhető módon el kell helyezni 
a kereskedők weboldalain, és amennyiben 
az ajánlatot e-mailben, vagy más 
elektronikus úton továbbított szöveges 
üzenet útján teszik, abban az üzenetben. A 
tájékoztatás magában foglal egy olyan 
elektronikus hivatkozást is, amely az 
online vitarendezési platform honlapjára 
mutat. A kereskedők abban az esetben is 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

(1) Az áruk vagy szolgáltatások online 
értékesítésében érintett, az Unióban 
letelepedett kereskedők tájékoztatják a 
fogyasztókat az online vitarendezési 
platformról és e-mail címükről. Ezt a 
tájékoztatást világos és közérthető 
formában kell rendelkezésre bocsátani. A 
tájékoztatás magában foglal egy olyan 
elektronikus hivatkozást is, amely az 
online vitarendezési platform honlapjára 
mutat. A kereskedők abban az esetben is 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

Or. en

Módosítás 263
Wim van de Camp
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon 
átnyúló online értékesítésében érintett, az 
Unióban letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról és e-mail 
címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, 
közvetlenül, világosan látható helyen és 
állandóan elérhető módon el kell helyezni a 
kereskedők weboldalain, és amennyiben az 
ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus 
úton továbbított szöveges üzenet útján 
teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás 
magában foglal egy olyan elektronikus 
hivatkozást is, amely az online 
vitarendezési platform honlapjára mutat. A 
kereskedők abban az esetben is 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

(1) Amennyiben az áruk vagy 
szolgáltatások határokon átnyúló 
értékesítésében érintett, az Európai 
Unióban letelepedett online kereskedők 
kötelezettséget vállaltak az alternatív 
vitarendezés igénybevételére, tájékoztatják 
a fogyasztókat az online vitarendezési 
platformról. Ezt a tájékoztatást könnyen, 
közvetlenül, világosan látható helyen és 
állandóan elérhető módon el kell helyezni a 
kereskedők weboldalain, és amennyiben az 
ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus 
úton továbbított szöveges üzenet útján 
teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás 
magában foglal egy olyan elektronikus 
hivatkozást is, amely az online 
vitarendezési platform honlapjára mutat. A 
kereskedők abban az esetben is 
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

Or. en

Indokolás

A Bizottság online vitarendezésre vonatkozó javaslata – a 13. cikk (1) bekezdésében –
előirányozza a kereskedők kötelezettségei között, hogy a kereskedőnek akkor is tájékoztatnia 
kell a fogyasztókat az online vitarendezési platformról, ha a kereskedő nem vállalt 
kötelezettséget az alternatív vitarendezés igénybevételére. Ez a kötelezettség ellentmond az 
alternatív vitarendezés önkéntes jellegének. Ezenkívül a kereskedőknek, akik kötelezettséget 
vállalnak az alternatív vitarendezés igénybevételére, tájékoztatniuk kell erről a fogyasztót, 
hogy a fogyasztó könnyedén kereshessen olyan kereskedőket, akik vita esetén biztosítják a 
fogyasztói hozzáférést az alternatív vitarendezéshez. Helyénvaló, hogy ez a tájékoztatási 
kötelezettség csak azokra a kereskedőkre vonatkozzon, akik önként kötelezettséget vállaltak 
valamely alternatív vitarendezési szervezet igénybevételére. Ilyen módon ez a cikk összhangba 
kerül az online vitarendezési melléklet 11. pontjával.
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Módosítás 264
Louis Grech

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság telefonos segélyvonalat 
hoz létre és tart fenn az alternatív 
vitarendezéssel és az online 
vitarendezéssel kapcsolatban, amely 
minden tagállamban elérhető, és amely 
tájékoztatást és segítséget nyújt a 
panaszok benyújtásakor;

Or. en

Módosítás 265
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem érinti a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének 
rendelkezéseit, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy a kereskedők tájékoztatják a 
fogyasztókat azokról az alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyek alá 
az adott kereskedők tartoznak, valamint 
arról, hogy az adott kereskedők 
elkötelezték-e magukat a fogyasztókkal 
felmerült vitás ügyek alternatív 
vitarendezési eljárások keretében történő 
rendezésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem érinti a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének 
rendelkezéseit, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy a kereskedők tájékoztatják a 
fogyasztókat arról vagy azokról az 
alternatív vitarendezési szervezet(ek)ről, 
amelyek alá az adott kereskedők tartoznak, 
valamint arról, hogy az adott kereskedők a 
fogyasztókkal felmerült vitás ügyek 
rendezése céljából elkötelezték-e magukat 
ezen alternatív vitarendezési szervezetek 
igénybevételére.

Or. en
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Indokolás

Félrevezetné a fogyasztókat, ha egy vállalkozás, amely nem kíván alternatív vitarendezést 
használni, tájékoztatást ad az online alternatív vitarendezési platformról. Hasznos továbbá az 
alternatív vitarendezési eljárások helyett az alternatív vitarendezési szervezetek említése 
annak érdekében, hogy a cikk összhangba kerüljön az AVR-irányelv szövegével.

Módosítás 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén kiszabható szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
végrehajtása érdekében. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. hu

Módosítás 267
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A panaszos fél neve, címe és, adott 
esetben e-mail címe, valamint honlapjának 
címe;

1. A fogyasztó neve, címe és adott esetben 
e-mail címe, valamint honlapjának címe;

Or. en

Módosítás 268
Ashley Fox
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Fogyasztó vagy kereskedő-e a panaszos 
fél;

törölve

Or. en

Módosítás 269
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az ellenérdekű fél neve, címe és, adott 
esetben e-mail címe, valamint honlapjának 
címe;

3. A kereskedő neve, címe és adott esetben 
e-mail címe, valamint honlapjának címe;

Or. en

Módosítás 270
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Fogyasztó vagy kereskedő-e az 
ellenérdekű fél;

törölve

Or. en


