
AM\934215HU.doc PE510.531v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2011/0284(COD)

25.4.2013

MÓDOSÍTÁS:
339 - 517

Véleménytervezet
Hans-Peter Mayer, Evelyne Gebhardt
(PE505.986 + 506.126v01-00)

A közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))



PE510.531v01-00 2/100 AM\934215HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\934215HU.doc 3/100 PE510.531v01-00

HU

Módosítás 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
–

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

Az adásvételi jog átfogó harmonizálásához az Európai Uniónak nincs meg a hatásköre. A 
nemzeti jog választható jelleg esetén is hatályon kívül helyeződne, a tagállamok hatásköre 
pedig korlátozódna. A jelenleg hatályos jog már kellően védi a fogyasztókat, így nincs szükség 
európai szabályozásra. Emellett a nemzeti jog nagyfokú jogbiztonságot nyújt. Ezzel szemben a 
közös európai adásvételi jog Európa-szerte egységes értelmezése nem biztosított.

Módosítás 340
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
közösségi vívmányoknak az európai 
bizottsági zöld könyvvel 2004-ben 
megkezdődött felülvizsgálata keretében a 
fogyasztók jogairól szóló, nemrégiben 
elfogadott 2011/83/EU irányelv 
foglalkozik a fogyasztóknak történő 
távértékesítés és a házaló kereskedelem 
szerződési jogot érintő legfontosabb 
területeivel. Ez az irányelv 2014 közepétől 
alkalmazandó, és egységes jogszabályi 
keretet fog nyújtani a vállalkozások és 
fogyasztók közötti ügyletekhez, valamint 
különösen a vállalkozások és a fogyasztók 
közötti elektronikus kereskedelemhez.
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Or. en

Módosítás 341
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A fogyasztói szerződésekre vonatkozó 
jog jogszabályi harmonizáció révén 
történő, minden piaci szereplő 
tekintetében magas szintű védelmet 
biztosító egymáshoz igazítása a 
legmegfelelőbb megközelítésmód a 
fogyasztói bizalom határokon átnyúló 
ügyletekkel kapcsolatos erősítéséhez és az 
egész Unióra kiterjedő kereskedelem 
elősegítéséhez.

Or. en

Módosítás 342
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
közösségi vívmányokat naprakésszé kell 
tenni, hogy megfeleljenek a – többek 
között a digitális gazdaságban 
bekövetkezett – társadalmi és gazdasági 
fejlemények által támasztott kihívásoknak. 
A fogyasztóknak szilárd jogokat biztosító 
keretrendszerre van szükségük ahhoz, 
hogy biztonságosan és méltányos 
körülmények között vásárolhassanak az 
egységes piacon. A fogyasztók jogairól 
szóló 2011/83/EU irányelv elsősorban 
bizonyos értékesítési módszerek –



AM\934215HU.doc 5/100 PE510.531v01-00

HU

konkrétan a távértékesítés és a házaló 
kereskedelem – vonatkozásában vizsgálta 
felül a fogyasztóvédelmi szabályokat. A 
jogi biztosítékok kérdése rendkívül fontos 
a fogyasztók és a vállalkozások számára 
egyaránt, és további közelítést és 
modernizálást tesz szükségessé, amelyekre 
a jelen irányelvvel kerül sor.

Or. en

Módosítás 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az említett szerződési joggal 
összefüggő akadályok leküzdése érdekében 
a feleknek lehetőséget kell biztosítani, 
hogy megállapodjanak arról, hogy 
szerződéseikre egy sajátos, egységes 
szerződési jogi szabályrendszert, az összes 
tagállamban azonos jelentéssel és 
értelmezéssel bíró közös európai adásvételi 
jogot alkalmazzák. A közös európai 
adásvételi jognak kiegészítő lehetőségként 
kell megjelennie, amely növeli a felek 
rendelkezésére álló alternatívákat, és 
amelyet minden alkalommal 
használhatnak, ha kölcsönösen úgy ítélik 
meg, hogy az segítséget jelentene a határon 
átnyúló kereskedelem megkönnyítésében, 
valamint az ügyleti és alternatív költségek, 
és a határon átnyúló kereskedelem egyéb, 
szerződési joggal összefüggő akadályainak 
csökkentésében. A közös európai 
adásvételi jog csak akkor válhat a 
szerződéses kapcsolat alapjává, ha a felek 
közösen így döntenek.

(8) Az említett szerződési joggal 
összefüggő akadályok leküzdése érdekében 
a feleknek a távértékesítés területén 
lehetőséget kell biztosítani, hogy 
megállapodjanak arról, hogy 
szerződéseikre egy sajátos, egységes 
szerződési jogi szabályrendszert, az összes 
tagállamban azonos jelentéssel és 
értelmezéssel bíró közös európai adásvételi 
jogot alkalmazzák. A közös európai 
adásvételi jognak a távértékesítés területén 
kiegészítő lehetőségként kell megjelennie, 
amely növeli a felek rendelkezésére álló 
alternatívákat, és amelyet minden 
alkalommal használhatnak, ha kölcsönösen 
úgy ítélik meg, hogy az segítséget jelentene 
a határon átnyúló kereskedelem 
megkönnyítésében, valamint az ügyleti és 
alternatív költségek, és a határon átnyúló 
kereskedelem egyéb, szerződési joggal 
összefüggő akadályainak csökkentésében. 
A közös európai adásvételi jog csak akkor 
válhat a szerződéses kapcsolat alapjává, ha 
a felek közösen így döntenek.

Or. de
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Módosítás 344
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet egy közös európai 
adásvételi jogot hoz létre. A rendelet a 
nemzeti szerződési jogok közelítését nem a 
már meglévő nemzeti szerződési jog 
módosításának előírásával valósítja meg, 
hanem – az e rendelet hatálya alá tartozó 
szerződések tekintetében – az egyes 
tagállamok nemzeti jogán belüli második 
szerződési jogi rendszer létrehozásával. E 
második rendszernek az egész Európai 
Unióban azonosnak kell lennie, és a már 
meglévő nemzeti szerződési joggal 
párhuzamosan fog létezni. A közös 
európai adásvételi jogot önkéntes alapon 
indokolt alkalmazni a határon átnyúló 
szerződésekre, a felek kifejezett 
megállapodása alapján.

törölve

Or. en

Módosítás 345
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet egy közös európai adásvételi 
jogot hoz létre. A rendelet a nemzeti 
szerződési jogok közelítését nem a már 
meglévő nemzeti szerződési jog 
módosításának előírásával valósítja meg, 
hanem – az e rendelet hatálya alá tartozó 
szerződések tekintetében – az egyes 
tagállamok nemzeti jogán belüli második 

(9) E rendelet egy közös európai adásvételi 
jogot hoz létre. A rendelet a nemzeti 
szerződési jogok közelítését nem a már 
meglévő nemzeti szerződési jog 
módosításának előírásával valósítja meg, 
hanem – az e rendelet hatálya alá tartozó 
szerződések tekintetében – az egyes 
tagállamok nemzeti jogán belüli második 
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szerződési jogi rendszer létrehozásával. E 
második rendszernek az egész Európai 
Unióban azonosnak kell lennie, és a már 
meglévő nemzeti szerződési joggal 
párhuzamosan fog létezni. A közös európai 
adásvételi jogot önkéntes alapon indokolt 
alkalmazni a határon átnyúló 
szerződésekre, a felek kifejezett 
megállapodása alapján.

szerződési jogi rendszer létrehozásával. E 
második rendszernek az egész Európai 
Unióban azonosnak kell lennie, és a már 
meglévő nemzeti szerződési joggal 
párhuzamosan fog létezni. A közös európai 
adásvételi jogot önkéntes alapon indokolt 
alkalmazni a határon átnyúló 
szerződésekre, a felek kifejezett 
megállapodása alapján. A fogyasztóknak 
emellett mindenkor jogukban állna 
elutasítani a közös európai adásvételi jog 
alkalmazását.

Or. fi

Módosítás 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendelet egy közös európai adásvételi 
jogot hoz létre. A rendelet a nemzeti 
szerződési jogok közelítését nem a már 
meglévő nemzeti szerződési jog 
módosításának előírásával valósítja meg, 
hanem – az e rendelet hatálya alá tartozó 
szerződések tekintetében – az egyes 
tagállamok nemzeti jogán belüli második 
szerződési jogi rendszer létrehozásával. E 
második rendszernek az egész Európai 
Unióban azonosnak kell lennie, és a már 
meglévő nemzeti szerződési joggal 
párhuzamosan fog létezni. A közös európai 
adásvételi jogot önkéntes alapon indokolt 
alkalmazni a határon átnyúló 
szerződésekre, a felek kifejezett 
megállapodása alapján.

(9) E rendelet a távollevők között kötött 
szerződésekre és ezáltal különösen az 
online szerződésekre vonatkozó közös 
európai adásvételi jogot hoz létre. A 
rendelet a nemzeti szerződési jogok 
közelítését nem a már meglévő nemzeti 
szerződési jog módosításának előírásával 
valósítja meg, hanem – az e rendelet 
hatálya alá tartozó szerződések 
tekintetében – az egyes tagállamok nemzeti 
jogán belüli második szerződési jogi 
rendszer létrehozásával. E második 
rendszernek az egész Európai Unióban 
azonosnak kell lennie, és a már meglévő 
nemzeti szerződési joggal párhuzamosan 
fog létezni. A közös európai adásvételi 
jogot önkéntes alapon indokolt alkalmazni 
a határon átnyúló szerződésekre, a felek 
kifejezett megállapodása alapján.

Or. de
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Módosítás 347
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A használt fogyasztási cikkek 
adásvételére nézve a tagállamok a 
fogyasztási cikkek adásvételéről szóló 
1999/44/EK irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése értelmében lehetővé tehetik, 
hogy az eladók a jótállási időt egy évre 
csökkentsék. Tekintettel arra, hogy 
használtcikk-piac a jelenlegi gazdasági 
válság idején egyre nagyobb jelentőséggel 
bír a fogyasztók számára, valamint szem 
előtt tartva a fenntarthatóbb fogyasztás 
előmozdításának szükségességét, a 
jogszabályi jótállás időszakának egy évre 
korlátozása már nem indokolt. A használt 
fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási 
időszakot inkább az áru, illetve a digitális 
tartalom megfelelőségével kapcsolatos 
követelmények meghatározása alapján 
kell értékelni, az ezen irányelvben 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A tagállamok a fogyasztási cikkek adásvételéről szóló 1999/44/EK irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése értelmében lehetővé tehetik, hogy az eladók a jótállási időt egy évre csökkentsék. 
Ez egyrészt nem szükséges, amint azt az e lehetőséggel nem élő tagállamok példája mutatja, 
másrészt – a fenntartható fogyasztás összefüggésében – nem is kívánatos. Ez a szabályozási 
lehetőség ezért ebben az irányelvben többé nem áll fenn.

Módosítás 348
Robert Rochefort

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

(9b) A jogszabályi jótállással kapcsolatos 
szabályok jelentős szerepet játszanak a 
fenntartható termékek előmozdítása terén, 
és fontosak az integrált termékpolitikára 
vonatkozó uniós stratégiával 
összefüggésben. A fenntartható fogyasztás 
előmozdítása, valamint a fogyasztóknak a 
környezettudatos tervezéssel kapcsolatos 
jogszabályokban rögzített normák 
alapulvételével fejlesztett termékekbe 
vetett bizalmának erősítése érdekében 
biztosítani kell, hogy a fogyasztó a 
környezettudatos tervezéssel készült 
termék egész élettartama alatt 
számíthasson a jótállásra. Ezt az 
időtartamot a 2009/158/EK irányelv 
végrehajtási intézkedései alapján kell 
megállapítani, amelyek szerint értékelni 
kell a termék várható élettartamát.

Or. en

Módosítás 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közös európai adásvételi jognak 
határon átnyúló szerződések tekintetében 
kell elérhetőnek lennie, mivel a nemzeti 
jogok közötti eltérések ezeket érintően 
vezetnek bonyodalmakhoz és 
többletköltségekhez, és tartják vissza a 
feleket a szerződéses kapcsolatok 
létesítésétől. A szerződés határon átnyúló 
jellegét a vállalkozások közötti 
szerződések esetén a felek szokásos 
tartózkodási helye alapján kell megítélni. 
Vállalkozások és fogyasztók közötti 
szerződések esetén megvalósul a határon 

(13) A közös európai adásvételi jognak 
határon átnyúló szerződések tekintetében 
kell elérhetőnek lennie, mivel a nemzeti 
jogok közötti eltérések ezeket érintően 
vezetnek bonyodalmakhoz és 
többletköltségekhez, és tartják vissza a 
feleket a szerződéses kapcsolatok 
létesítésétől. Ez különösen érvényes a 
távértékesítésre, amelyben különösen 
nagy lehetőségek rejlenek. A szerződés 
határon átnyúló jellegét a vállalkozások 
közötti szerződések esetén a felek szokásos 
tartózkodási helye alapján kell megítélni. 
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átnyúló jelleg, ha akár a fogyasztó által 
megadott általános cím, akár áru 
kézbesítési címe vagy a fogyasztó által 
megadott számlázási cím egy tagállamban, 
azonban a kereskedő szokásos tartózkodási 
helyén kívüli államban található.

Vállalkozások és fogyasztók közötti 
szerződések esetén megvalósul a határon 
átnyúló jelleg, ha akár a fogyasztó által 
megadott általános cím, akár áru 
kézbesítési címe vagy a fogyasztó által 
megadott számlázási cím egy tagállamban, 
azonban a kereskedő szokásos tartózkodási 
helyén kívüli államban található.

Or. de

Módosítás 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A közös európai adásvételi jog 
alkalmazását különösen ingó dolgok 
eladása esetén kell biztosítani, beleértve az 
ilyen áruk előállítását vagy gyártását is, 
mert ez az a gazdaságilag legfontosabb 
egyedi szerződéstípus, amely kifejezett 
növekedési lehetőséget kínál a határon 
átnyúló kereskedelem tekintetében, 
különösen az e-kereskedelemben.

(16) A közös európai adásvételi jog 
alkalmazását a távértékesítés területén
különösen ingó dolgok eladása esetén kell 
biztosítani, beleértve az ilyen áruk 
előállítását vagy gyártását is, mert ez a 
gazdaságilag legfontosabb egyedi 
szerződéstípus, és kifejezett növekedési 
lehetőséget kínál a határon átnyúló 
kereskedelem tekintetében, különösen az e-
kereskedelemben.

Or. de

Módosítás 351
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fennálló belső piaci és 
versenyproblémák célzott és arányos 
kezelése érdekében a közös európai 
adásvételi jog személyi hatályának azokra 

(21) A fennálló belső piaci és 
versenyproblémák célzott és arányos 
kezelése érdekében a közös európai 
adásvételi jog személyi hatályának azokra 
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a felekre kell összpontosítania, akiket a 
nemzeti szerződési jogok sokfélesége 
jelenleg elrettent a külföldi kereskedelmi 
kapcsolatok létesítésétől, jelentősen 
hátráltatva ezáltal a határon átnyúló 
kereskedelmet. Ezért e jognak ki kell 
terjednie valamennyi vállalkozások közötti 
ügyletre, és azokra a szerződésekre, 
amelyeknél legalább a felek egyike – a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
– kkv. Ez azonban nem akadályozhatja 
meg azt, hogy a tagállamok olyan 
jogszabályokat fogadjanak el, amely a 
közös európai adásvételi jogot az olyan 
kereskedők közötti szerződésekre is 
alkalmazhatóvá teszi, amelyeknek egyike 
sem kkv. Mindenesetre a vállalkozások 
közötti ügyletekben a kereskedők teljes 
szerződési szabadságot élveznek, és 
ösztönzést kapnak arra, hogy szerződéses 
feltételeik megfogalmazásakor ötletet 
merítsenek a közös európai adásvételi 
jogból.

a felekre kell összpontosítania, akiket a 
nemzeti szerződési jogok sokfélesége 
jelenleg elrettent a külföldi kereskedelmi 
kapcsolatok létesítésétől, jelentősen 
hátráltatva ezáltal a határon átnyúló 
kereskedelmet. Ezért e jognak ki kell 
terjednie valamennyi vállalkozások közötti 
ügyletre, és azokra a szerződésekre, 
amelyeknél legalább a felek egyike – a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében 
– kkv. Amennyiben az összes fél 
kereskedő, az önállóan működő 
kereskedőket (individual 
entrepreneurship) a fogyasztókkal egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni, mivel 
vállalkozásuk az erőforrások és a 
képességek tekintetében egyértelműen 
eltér a kkv-k, illetve a mikrovállalkozások 
általános uniós fogalommeghatározásától.
Ez azonban nem akadályozhatja meg azt, 
hogy a tagállamok olyan jogszabályokat 
fogadjanak el, amely a közös európai 
adásvételi jogot az olyan kereskedők 
közötti szerződésekre is alkalmazhatóvá 
teszi, amelyeknek egyike sem kkv. 
Mindenesetre a vállalkozások közötti 
ügyletekben a kereskedők teljes szerződési 
szabadságot élveznek, és ösztönzést 
kapnak arra, hogy szerződéses feltételeik 
megfogalmazásakor ötletet merítsenek a 
közös európai adásvételi jogból.

Or. fi

Módosítás 352
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A szerződő felek megállapodása 
elengedhetetlen a közös európai adásvételi 

(22) A szerződő felek megállapodása 
elengedhetetlen a közös európai adásvételi 
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jog alkalmazásához. A vállalkozások és a 
fogyasztók közötti ügyletek során szigorú 
követelményeket kell támasztani e 
megállapodással szemben. Mivel a 
gyakorlatban általában a kereskedő tesz 
javaslatot a közös európai adásvételi jog 
alkalmazására, a fogyasztóknak teljes 
mértékben tudatában kell lenniük annak a 
ténynek, hogy olyan szabályok 
alkalmazásába egyeznek bele, amelyek 
eltérnek a nemzeti jogban már meglévő 
szabályoktól. Ezért a fogyasztónak a közös 
európai adásvételi jog alkalmazásába 
történő beleegyezése csak akkor fogadható 
el, ha az egy olyan kifejezett nyilatkozat 
formájában történik, amely elkülönül a 
szerződés megkötésére vonatkozó 
megállapodásra vonatkozó 
jognyilatkozattól. Ezért nem lehetséges a 
közös európai adásvételi jog alkalmazására 
vonatkozó javaslatot a megkötendő 
szerződés feltételei közé beilleszteni, 
különösen nem a kereskedő általános 
szerződési feltételei közé. A kereskedő 
köteles tartós adathordozón megerősíteni a 
fogyasztó felé a közös európai adásvételi 
jog alkalmazására vonatkozó 
megállapodást.

jog alkalmazásához. A vállalkozások és a 
fogyasztók közötti ügyletek során szigorú 
követelményeket kell támasztani e 
megállapodással szemben. Mivel a 
gyakorlatban általában a kereskedő tesz 
javaslatot a közös európai adásvételi jog 
alkalmazására, a fogyasztóknak teljes 
mértékben tudatában kell lenniük annak a 
ténynek, hogy olyan szabályok 
alkalmazásába egyeznek bele önként és 
saját elhatározásból, amelyek eltérnek a 
nemzeti jogban már meglévő szabályoktól. 
Ezért a fogyasztónak a közös európai 
adásvételi jog alkalmazásába történő 
beleegyezése csak akkor fogadható el, ha 
az egy olyan kifejezett nyilatkozat 
formájában történik, amely elkülönül a 
szerződés megkötésére vonatkozó 
megállapodásra vonatkozó 
jognyilatkozattól. Ezért nem lehetséges a 
közös európai adásvételi jog alkalmazására 
vonatkozó javaslatot a megkötendő 
szerződés feltételei közé beilleszteni, 
különösen nem a kereskedő általános 
szerződési feltételei közé. A kereskedő 
köteles tartós adathordozón megerősíteni a 
fogyasztó felé a közös európai adásvételi 
jog alkalmazására vonatkozó 
megállapodást.

Or. fi

Módosítás 353
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közös európai adásvételi jog 
alkalmazására vonatkozó fogyasztói 
választásnak nem csak tudatosnak kell 
lennie, hanem megfelelő tájékoztatáson 
kell alapulnia. A kereskedőnek ezért nem 
csak fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét a 

(23) A közös európai adásvételi jog 
alkalmazására vonatkozó fogyasztói 
választásnak nem csak tudatosnak kell 
lennie, hanem megfelelő tájékoztatáson 
kell alapulnia. A kereskedőnek ezért nem 
csak fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét a 
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közös európai adásvételi jog tervezett 
alkalmazására, de tájékoztatást is kell 
nyújtania annak természetéről és 
legfontosabb jellemzőiről. A kereskedők e 
feladatát megkönnyítendő, és így elkerülve 
a szükségtelen adminisztratív terheket, 
továbbá a fogyasztókkal közölt tájékoztatás 
egységes szintjének és minőségének 
biztosításának érdekében a kereskedőknek 
az e rendeletben előírt – és így az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
könnyen elérhető – szabványos tájékoztatót 
kell átadniuk a fogyasztóknak. Ha nem 
lehetséges a tájékoztató átadása a fogyasztó 
részére, például telefonhívás esetén, vagy 
amennyiben a kereskedő elmulaszotta
átadni a tájékoztatót, akkor a közös európai 
adásvételi jog alkalmazására vonatkozó 
megállapodás mindaddig nem kötelezi a 
fogyasztót, amíg meg nem kapja a 
tájékoztatót a megállapodás 
visszaigazolásával együtt, és amíg ezt 
követően ki nem nyilvánította a 
beleegyezését.

közös európai adásvételi jog tervezett 
alkalmazására, de a szerződéskötés előtt 
időben tájékoztatást is kell nyújtania ezen 
adásvételi jog természetéről és 
legfontosabb jellemzőiről. A kereskedők e 
feladatát megkönnyítendő, és így elkerülve 
a szükségtelen adminisztratív terheket, 
továbbá a fogyasztókkal közölt tájékoztatás 
egységes szintjének és minőségének 
biztosításának érdekében a kereskedőknek 
az e rendeletben előírt – és így az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
könnyen elérhető – szabványos tájékoztatót 
kell átadniuk a fogyasztóknak. Ha nem 
lehetséges a tájékoztató átadása a fogyasztó 
részére, például telefonhívás esetén, vagy 
amennyiben a kereskedő elmulasztotta
átadni a tájékoztatót, akkor a közös európai 
adásvételi jog alkalmazására vonatkozó 
megállapodás mindaddig nem kötelezi a 
fogyasztót, amíg meg nem kapja a 
tájékoztatót a megállapodás 
visszaigazolásával együtt, és amíg ezt 
követően ki nem nyilvánította a 
beleegyezését.

Or. fi

Módosítás 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közös európai adásvételi jog 
alkalmazására vonatkozó fogyasztói 
választásnak nem csak tudatosnak kell 
lennie, hanem megfelelő tájékoztatáson 
kell alapulnia. A kereskedőnek ezért nem 
csak fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét a 
közös európai adásvételi jog tervezett 
alkalmazására, de tájékoztatást is kell 
nyújtania annak természetéről és 
legfontosabb jellemzőiről. A kereskedők e 

(23) A közös európai adásvételi jog 
alkalmazására vonatkozó fogyasztói 
választásnak nem csak tudatosnak kell 
lennie, hanem megfelelő tájékoztatáson
kell alapulnia. A kereskedőnek ezért nem 
csak fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét a 
közös európai adásvételi jog tervezett 
alkalmazására, de tájékoztatást is kell 
nyújtania annak természetéről és 
legfontosabb jellemzőiről. A kereskedők e 
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feladatát megkönnyítendő, és így elkerülve 
a szükségtelen adminisztratív terheket, 
továbbá a fogyasztókkal közölt tájékoztatás 
egységes szintjének és minőségének 
biztosításának érdekében a kereskedőknek 
az e rendeletben előírt – és így az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
könnyen elérhető – szabványos 
tájékoztatót kell átadniuk a fogyasztóknak. 
Ha nem lehetséges a tájékoztató átadása a 
fogyasztó részére, például telefonhívás 
esetén, vagy amennyiben a kereskedő 
elmulaszotta átadni a tájékoztatót, akkor a 
közös európai adásvételi jog alkalmazására 
vonatkozó megállapodás mindaddig nem 
kötelezi a fogyasztót, amíg meg nem kapja 
a tájékoztatót a megállapodás 
visszaigazolásával együtt, és amíg ezt 
követően ki nem nyilvánította a 
beleegyezését.

feladatát megkönnyítendő, és így elkerülve 
a szükségtelen adminisztratív terheket, 
továbbá a fogyasztókkal közölt tájékoztatás 
egységes szintjének és minőségének 
biztosításának érdekében a kereskedőknek 
az e rendeletben előírt – és így az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
könnyen elérhető – mintatájékoztatót kell 
átadniuk a fogyasztóknak. Ha nem 
lehetséges a tájékoztató átadása a fogyasztó 
részére, például telefonhívás esetén, vagy 
amennyiben a kereskedő elmulasztotta
átadni a tájékoztatót, akkor a közös európai 
adásvételi jog alkalmazására vonatkozó 
megállapodás mindaddig nem kötelezi a 
fogyasztót, amíg meg nem kapja a 
tájékoztatót a megállapodás 
visszaigazolásával együtt, és amíg ezt 
követően ki nem nyilvánította a 
beleegyezését.

Or. de

Indokolás

A mellékletben szereplő formanyomtatványokat érintően a jelentésben foglalt módosítások 
kiegészítése.

Módosítás 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közös európai adásvételi jog 
szabályainak ki kell terjednie a szerződési 
jog azon kérdéseire, amelyek a közös 
európai adásvételi jog tárgyi és személyi 
hatálya alá tartozó szerződéstípusok, 
különösen az interneten kötött 
szerződések életciklusa során gyakorlati 
jelentőséggel bírnak. A felek jogain és 
kötelezettségein, valamint a 
szerződésszegés esetén rendelkezésre álló 

(26) A közös európai adásvételi jog 
szabályainak a távértékesítés területén ki 
kell terjednie a szerződési jog azon 
kérdéseire, amelyek a közös európai 
adásvételi jog tárgyi és személyi hatálya 
alá tartozó szerződéstípusok életciklusa 
során gyakorlati jelentőséggel bírnak. A 
felek jogain és kötelezettségein, valamint a 
szerződésszegés esetén rendelkezésre álló 
jogorvoslatokon túl, a közös európai 
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jogorvoslatokon túl, a közös európai 
adásvételi jognak ezért szabályoznia kell a 
szerződést megelőző tájékoztatási 
kötelezettségeket, a szerződés megkötését 
(beleértve a formai követelményeket is), az 
elállás jogát és annak jogkövetkezményeit, 
a szerződés tévedés, csalás, fenyegetés 
vagy tisztességtelen kihasználás miatti 
megtámadását és az ilyen megtámadás 
jogkövetkezményeit, az értelmezést, a 
szerződés tartalmát és joghatásait, a 
szerződési feltételek tisztességtelenségének 
értékelését és annak jogkövetkezményeit, a 
megtámadás és a felmondás után az eredeti 
állapot helyreállítását, valamint a jogok 
elévülését és a jogvesztő határidőket. 
Szabályoznia kell az alkalmazásából eredő 
valamennyi kötelezettség és követelmény 
megszegése esetén rendelkezésre álló 
szankciókat.

adásvételi jognak ezért szabályoznia kell a 
szerződést megelőző tájékoztatási 
kötelezettségeket, a szerződés megkötését 
(beleértve a formai követelményeket is), az 
elállás jogát és annak jogkövetkezményeit, 
a szerződés tévedés, csalás, fenyegetés 
vagy tisztességtelen kihasználás miatti 
megtámadását és az ilyen megtámadás 
jogkövetkezményeit, az értelmezést, a 
szerződés tartalmát és joghatásait, a 
szerződési feltételek tisztességtelenségének 
értékelését és annak jogkövetkezményeit, a 
megtámadás és a felmondás után az eredeti 
állapot helyreállítását, valamint a jogok 
elévülését és a jogvesztő határidőket. 
Szabályoznia kell az alkalmazásából eredő 
valamennyi kötelezettség és követelmény 
megszegése esetén rendelkezésre álló 
szankciókat.

Or. de

Módosítás 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Továbbá, ötévnyi működés után 
indokolt felülvizsgálni a közös európai 
adásvételi jognak vagy e rendelet bármely 
más rendelkezésének alkalmazását. A 
felülvizsgálatnak többek között figyelembe 
kell vennie a vállalkozások közötti 
szerződések tekintetében a hatály további 
kiterjesztésének szükségességét, és a 
digitális tartalom, valamint az uniós 
vívmányok jövőbeni fejlődése tekintetében 
megvalósuló piaci és technológiai 
fejlődést.

(35) Továbbá, ötévnyi működés után 
indokolt felülvizsgálni a közös európai 
adásvételi jognak vagy e rendelet bármely 
más rendelkezésének alkalmazását. A 
felülvizsgálatnak többek között figyelembe 
kell vennie a vállalkozások közötti 
szerződések tekintetében a hatály 
távértékesítés területén túlmenő további 
kiterjesztésének szükségességét, és a
digitális tartalom, valamint az uniós 
vívmányok jövőbeni fejlődése tekintetében 
megvalósuló piaci és technológiai 
fejlődést.

Or. de
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Módosítás 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az átfedések elkerülése és a 
hatályos uniós jog kiegészítése érdekében 
ezen irányelvnek szem előtt kell tartania a 
fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU 
irányelv alapelveit, amely harmonizálta a 
távollevők között és az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekre vonatkozó 
szabályokat, ideértve a szerződéskötést 
megelőzően tájékoztatást, a formai 
követelményeket, az elállási jogot, a 
szállítást, a kárveszély átszállását és a 
fizetési módokat. Ezáltal létre kell jönnie 
az árukat vagy digitális tartalmakat 
értékesítő vállalkozásokra vonatkozó 
európai szabályok szilárd jogi keretének.

Or. en

Módosítás 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
37 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37b) Ezen irányelv elfogadását követően 
a Bizottságnak munkacsoportot kell 
felállítania, elsősorban a fogyasztókat és a 
vállalkozókat képviselő csoportok 
részvételével, valamint tudósok, illetve 
gyakorló szakemberek támogatásával 
annak érdekében, hogy e rendelet és a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
közösségi vívmányok – különösen a 
fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU 
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irányelv – előírásai alapján szabványos 
szerződési feltételeket dolgozzon ki a 
vállalkozók és a fogyasztók közötti online 
szerződésekre vonatkozóan. 

Or. en

Módosítás 359
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
javítsa a belső piac létrehozásának és 
működésének feltételeit azáltal, hogy 
elérhetővé teszi a szerződési jog 
szabályainak az I. mellékletben 
megállapított egységes rendszerét (a 
továbbiakban: a közös európai adásvételi 
jog). Ezek a szabályok a szerződő felek 
megállapodása esetén áru adásvételére, 
digitális tartalom szolgáltatására, illetve az 
ezekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
határon átnyúló ügyleteknél használhatók.

(1) Ennek az irányelvnek az a célja, hogy 
fakultatív közös európai jogot hozzon létre 
a belső piacon azáltal, hogy elérhetővé 
teszi a szerződési jog szabályainak az I. 
mellékletben megállapított egységes 
rendszerét (a továbbiakban: a közös 
európai adásvételi jog). Ezek a szabályok a 
nemzeti joggal párhuzamosan érvényesek, 
és – amennyiben a nemzeti előírások 
helyett ezeket választják – kizárólag a 
szerződő felek kifejezett megállapodása 
esetén áru adásvételére, digitális tartalom 
szolgáltatására, illetve az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló határon 
átnyúló ügyletekre vonatkozó szerződési 
jog területén használhatók.

Or. el

Módosítás 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
javítsa a belső piac létrehozásának és 

(1) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
javítsa a belső piac létrehozásának és 
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működésének feltételeit azáltal, hogy 
elérhetővé teszi a szerződési jog 
szabályainak az I. mellékletben 
megállapított egységes rendszerét (a 
továbbiakban: a közös európai adásvételi 
jog). Ezek a szabályok a szerződő felek 
megállapodása esetén áru adásvételére, 
digitális tartalom szolgáltatására, illetve az 
ezekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
határon átnyúló ügyleteknél használhatók.

működésének feltételeit azáltal, hogy 
elérhetővé teszi a szerződési jog 
szabályainak az I. mellékletben 
megállapított egységes rendszerét (a 
továbbiakban: a közös európai adásvételi 
jog). Ezek a szabályok a szerződő felek 
megállapodása esetén áru adásvételére, 
digitális tartalom szolgáltatására, illetve az 
ezekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
határon átnyúló ügyleteknél használhatók a 
távértékesítés, különösen az online 
kereskedelem területén.

Or. de

Módosítás 361
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet lehetővé teszi a 
kereskedők számára, hogy minden határon 
átnyúló ügyletük során közös szabályokra 
támaszkodhassanak és ugyanazokat a 
szerződési feltételeket alkalmazhassák, 
ezáltal csökkenti a szükségtelen 
költségeket, és egyidejűleg magas szintű 
jogbiztonságot teremt.

(2) Ez az irányelv lehetővé teszi a 
kereskedők számára, hogy minden határon 
átnyúló ügyletük során közös szabályokra 
támaszkodhassanak és ugyanazokat a 
szerződési feltételeket alkalmazhassák.

Or. el

Módosítás 362
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kereskedők és a fogyasztók közötti 
szerződésekkel kapcsolatban ez a rendelet

(3) A kereskedők és a fogyasztók közötti, 
határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó 
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a fogyasztóvédelmi szabályok átfogó
rendszerét tartalmazza a fogyasztók magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében, a 
fogyasztók belső piacba vetett bizalmának 
növelése és a határokon átnyúló fogyasztói 
vásárlások ösztönzése céljából.

szerződésekkel kapcsolatban ez az irányelv
a fogyasztóvédelmi szabályok rendszerét 
tartalmazza a fogyasztók magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében, a 
fogyasztók belső piacba vetett bizalmának 
növelése és a határokon átnyúló fogyasztói 
vásárlások ösztönzése céljából.

Or. el

Módosítás 363
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „kereskedő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységével 
összefüggő célok érdekében jár el;

e) „kereskedő”: olyan természetes vagy –
akár magán-, akár köztulajdonban álló –
jogi személy, aki önmaga vagy egy, a 
nevében vagy megbízásából eljáró másik 
természetes vagy jogi személy révén 
kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el;

Or. de

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás megfelel a fogyasztók jogairól szóló 83/2011/EK irányelv 
meghatározásának, különösen ami a kereskedő nevében vagy javára eljáró harmadik felek 
tevékenységét illeti. A más nevében történő eljárást a közös európai adásvételi jog ugyan nem 
szabályozza, a fogyasztó számára azonban nem értelmezhető és teljes mértékben zavaró az, 
ha eltérőek a következmények aszerint, hogy a kereskedő saját maga vagy mások révén jár-e 
el.

Módosítás 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – p pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „távollevők között kötött szerződés”: 
kereskedő és fogyasztó közötti bármely 
olyan, távollevők közötti szervezett 
értékesítési rendszer alapján létrejött 
szerződés, amely a kereskedő és a 
fogyasztó, illetve amennyiben a kereskedő 
jogi személy, a kereskedőt képviselő 
természetes személy és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül jött létre 
egy vagy több távközlési eszköznek a 
szerződés megkötésének időpontjáig 
bezárólag történő kizárólagos 
használatával;

p) „távollevők között kötött szerződés”: 
kereskedő és fogyasztó vagy másik 
kereskedő közötti bármely olyan, 
távollevők közötti szervezett értékesítési 
rendszer alapján létrejött szerződés, amely 
a kereskedő és a fogyasztó, illetve 
amennyiben a kereskedő jogi személy, a 
kereskedőt képviselő természetes személy 
és a fogyasztó vagy a másik kereskedő, 
illetve amennyiben a kereskedő jogi 
személy, a kereskedőt képviselő 
természetes személy egyidejű fizikai 
jelenléte nélkül jött létre egy vagy több 
távközlési eszköznek a szerződés 
megkötésének időpontjáig bezárólag 
történő kizárólagos használatával;

Or. de

Indokolás

A hatály korlátozása nyomán pontosabb fogalommeghatározásra van szükség, és különösen 
egyértelművé kell tenni, hogy az irányelv a kereskedő és kereskedő közötti szerződésekre is 
vonatkozik.

Módosítás 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”: kereskedő és fogyasztó között 
létrejött bármely olyan szerződés, 
amelynek:

törölve

i. megkötésekor a kereskedő – vagy 
amennyiben a kereskedő jogi személy, a 
kereskedőt képviselő természetes személy 
– és a fogyasztó egyidejűleg fizikailag 
jelen vannak egy olyan helyszínen, amely 
nem azonos a kereskedő üzlethelyiségével, 
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vagy amelyet a fogyasztó ugyanilyen 
körülmények között tett ajánlata alapján 
kötöttek meg; vagy
ii. megkötésére a kereskedő 
üzlethelyiségében, illetve bármely 
távközlési eszköz használata útján kerül 
sor röviddel azt követően, hogy a 
kereskedő – vagy amennyiben a kereskedő 
jogi személy, a kereskedőt képviselő 
természetes személy – és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenléte mellett a 
fogyasztót személyesen és egyénileg 
megkeresték egy olyan helyszínen, amely 
nem azonos a kereskedő üzlethelyiségével; 
vagy
iii. megkötésére a kereskedő – vagy 
amennyiben a kereskedő jogi személy, a 
kereskedőt képviselő természetes személy 
– által szervezett utazás során kerül sor, 
amely utazás célja vagy hatása valamely 
áru, illetve kapcsolódó szolgáltatás vagy 
digitális tartalom nyújtásának a 
fogyasztóra irányuló promóciója vagy 
részére történő értékesítése;

Or. de

Indokolás

Azáltal, hogy a hatály a távollevők között kötött szerződésekre korlátozódik, ezekre a 
fogalommeghatározásokra nincsen szükség, mert az irányelv már nem terjed ki ezekre a 
szerződésekre.

Módosítás 366
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. megkötésekor a kereskedő – vagy 
amennyiben a kereskedő jogi személy, a 
kereskedőt képviselő természetes személy 
– és a fogyasztó egyidejűleg fizikailag 

i. megkötésekor a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejűleg fizikailag jelen vannak egy 
olyan helyszínen, amely nem azonos a 
kereskedő üzlethelyiségével, vagy amelyet 
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jelen vannak egy olyan helyszínen, amely 
nem azonos a kereskedő üzlethelyiségével, 
vagy amelyet a fogyasztó ugyanilyen 
körülmények között tett ajánlata alapján 
kötöttek meg; vagy

a fogyasztó ugyanilyen körülmények 
között tett ajánlata alapján kötöttek meg; 
vagy

Or. de

Módosítás 367
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. megkötésére a kereskedő 
üzlethelyiségében, illetve bármely 
távközlési eszköz használata útján kerül sor 
röviddel azt követően, hogy a kereskedő –
vagy amennyiben a kereskedő jogi 
személy, a kereskedőt képviselő 
természetes személy – és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenléte mellett a 
fogyasztót személyesen és egyénileg 
megkeresték egy olyan helyszínen, amely 
nem azonos a kereskedő üzlethelyiségével; 
vagy

ii. megkötésére a kereskedő 
üzlethelyiségében, illetve bármely 
távközlési eszköz használata útján kerül sor 
röviddel azt követően, hogy a kereskedő és 
a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte 
mellett a fogyasztót személyesen és 
egyénileg megkeresték egy olyan 
helyszínen, amely nem azonos a kereskedő 
üzlethelyiségével; vagy

Or. de

Indokolás

Ha a „kereskedőnek” a fogyasztók jogairól szóló 83/2011/EK irányelvben foglalt 
fogalommeghatározásából indulunk ki, következésképpen az „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés” fogalommeghatározását is megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás 368
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – q pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. megkötésére a kereskedő – vagy 
amennyiben a kereskedő jogi személy, a 
kereskedőt képviselő természetes személy 
– által szervezett utazás során kerül sor, 
amely utazás célja vagy hatása valamely 
áru, illetve kapcsolódó szolgáltatás vagy 
digitális tartalom nyújtásának a fogyasztóra 
irányuló promóciója vagy részére történő 
értékesítése;

iii. megkötésére a kereskedő által 
szervezett utazás során kerül sor, amely 
utazás célja vagy hatása valamely áru, 
illetve kapcsolódó szolgáltatás vagy 
digitális tartalom nyújtásának a fogyasztóra 
irányuló promóciója vagy részére történő 
értékesítése;

Or. de

Módosítás 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) „üzlethelyiség”: törölve
i. bármely olyan ingatlan kiskereskedelmi 
üzlethelyiség, ahol a kereskedő állandó 
jelleggel tevékenységet fejt ki, vagy
ii. bármely olyan ingó kiskereskedelmi 
üzlethelyiség, ahol a kereskedő 
rendszerint tevékenységet fejt ki;

Or. de

Indokolás

Azáltal, hogy a hatály a távollevők között kötött szerződésekre korlátozódik, ezekre a 
fogalommeghatározásokra nincsen szükség, mert az irányelv már nem terjed ki ezekre a 
szerződésekre.

Módosítás 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „nyilvános árverés”: olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő az árut vagy a
digitális tartalmat annak a fogyasztónak 
kínálja, aki részt vesz vagy lehetőséget kap
egy átlátható, kompetitív licitálási eljárás 
útján lefolytatott árverésen való személyes 
részvételre, amelyet az árverező vezet le, 
és ahol a sikeres ajánlatot tevő köteles 
megvásárolni az árut vagy digitális 
tartalmat;

u) „nyilvános árverés”: olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő árut, digitális 
tartalmat vagy szolgáltatásokat kínál a 
fogyasztónak egy átlátható, kompetitív 
licitálási eljárás útján lefolytatott árverés 
keretében, amelyet az árverező vezet le, és 
ahol a sikeres ajánlatot tevő köteles 
megvásárolni az árut, a digitális tartalmat 
vagy a szolgáltatást;

Or. de

Indokolás

A távollevők között kötött szerződésekre való korlátozáshoz való tartalmi hozzáigazítás, és a 
fogyasztói jogokról szóló irányelv fogalommeghatározásához való hozzáigazítás.

Módosítás 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – y a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ya) „menthető” az olyan cselekedet vagy 
mulasztás, amelyet nem lehet objektív 
módon felróni a cselekvőnek vagy a 
mulasztónak.

Or. de

Indokolás

Az eredeti 92. számú módosítás javított megszövegezése.

Módosítás 372
Catherine Stihler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve
A közös európai adásvételi jog választható 
jellege
A felek megállapodhatnak arról, hogy áru 
adásvételére, digitális tartalom 
szolgáltatására, illetve kapcsolódó 
szolgáltatás nyújtására irányuló, határon 
átnyúló szerződéseikre – a 4–7. cikkben 
meghatározott területi, tárgyi és személyi 
hatályon belül – a közös európai 
adásvételi jogot alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 373
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös európai adásvételi jog hatálya alá 
nem tartozó, fennmaradó megállapodások 
esetében ezekre a rendelkezésekre a 
választás lehetősége nem vonatkozik.

Or. de

Módosítás 374
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) akár a fogyasztó által megjelölt cím, a) a fogyasztó tartózkodási helye szerinti 
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akár az áru kézbesítési címe vagy a 
számlázási cím a kereskedő szokásos 
tartózkodási helyétől eltérő országban 
található; valamint

ország nem azonos a kereskedő szokásos 
tartózkodási helye szerinti országgal; 
valamint

Or. el

Módosítás 375
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet alkalmazásában a gazdasági 
társaságok és a jogi személyiséggel 
rendelkező vagy jogi személyiség nélküli 
más szervezetek szokásos tartózkodási 
helye a központi ügyvezetés helye. A 
természetes személy kereskedő szokásos 
tartózkodási helye az adott személy üzleti 
tevékenységének székhelye.

(4) E rendelet alkalmazásában a 
kereskedők vagy gazdasági társaságok, 
illetve más – akár jogi személyiséggel 
rendelkező, akár jogi személyiség nélküli 
– szervezetek szokásos tartózkodási helye a 
központi ügyvezetés helye, amennyiben a 
fogyasztó országában sem üzlethelyiséget, 
sem irodákat, sem egyéb kereskedői vagy 
törvényes képviselői telephelyet nem 
tartanak fenn, és amennyiben nincsenek 
bejegyezve a tagállamok illetékes 
hatóságai által a gazdasági társaságokról, 
illetve egyéb, jogi személyiséggel 
rendelkező vagy jogi személyiség nélküli 
szervezetekről vezetett nyilvántartásokban.
A természetes személy kereskedő szokásos 
tartózkodási helye az adott személy üzleti 
tevékenységének székhelye.

Or. el

Módosítás 376
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a szerződések, amelyekre a közös 
európai adásvételi jog alkalmazható

Azok a határokon átnyúló szerződések, 
amelyekre a közös európai adásvételi jog 
alkalmazható

Or. el

Módosítás 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös európai adásvételi jog az alábbi 
szerződésekre alkalmazható:

A közös európai adásvételi jog az alábbi, 
távollevők között kötött szerződésekre, 
köztük online szerződésekre alkalmazható:

Or. de

Módosítás 378
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös európai adásvételi jog 
kizárólag akkor alkalmazható, ha az áru 
eladója vagy a digitális tartalom 
szolgáltatója kereskedő. Amennyiben 
valamennyi szerződő fél kereskedő, a 
közös európai adásvételi jog akkor 
alkalmazható, ha a felek legalább egyike 
kis- vagy középvállalkozás (a 
továbbiakban: kkv).

(1) A közös európai adásvételi jog 
kizárólag akkor alkalmazható, ha az áru 
eladója vagy a digitális tartalom 
szolgáltatója kereskedő. Amennyiben 
valamennyi szerződő fél kereskedő, a 
közös európai adásvételi jog akkor 
alkalmazható, ha a felek legalább egyike 
kis- vagy középvállalkozás (a 
továbbiakban: kkv). Amennyiben az összes 
fél kereskedő, az önállóan működő 
kereskedők (individual entrepreneurship) 
védelmi szempontból a fogyasztókkal 
egyenlő bánásmódban részesülnek.

Or. fi
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Módosítás 379
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kereskedő és a fogyasztó közötti 
kapcsolatokban a közös európai adásvételi 
jog alkalmazására vonatkozó megállapodás 
csak akkor lehet érvényes, ha a 
fogyasztónak a közös európai adásvételi 
jog alkalmazásába történő beleegyezését 
egy olyan egyértelmű nyilatkozat 
tartalmazza, amely elkülönül a 
szerződéskötési szándékot tartalmazó 
nyilatkozattól. A kereskedőnek tartós 
adathordozón át kell adnia a beleegyezés 
visszaigazolását a fogyasztónak.

(2) A kereskedő és a fogyasztó közötti 
kapcsolatokban a közös európai adásvételi 
jog alkalmazására vonatkozó megállapodás 
csak akkor lehet érvényes, ha a 
fogyasztónak a közös európai adásvételi 
jog alkalmazásába történő beleegyezését 
egy olyan önként és saját elhatározásból 
tett egyértelmű nyilatkozat tartalmazza, 
amely elkülönül a szerződéskötési 
szándékot tartalmazó nyilatkozattól. A 
kereskedőnek tartós adathordozón át kell 
adnia a beleegyezés visszaigazolását a 
fogyasztónak.

Or. fi

Módosítás 380
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közös európai adásvételi jog 
hatályán túlmenő megállapodások 
érvénytelenek.

Or. de

Indokolás

Ha a megállapodások figyelmen kívül hagyják a közös európai adásvételi jog rendeletben 
rögzített hatályát, és vagy annak átlépéséről rendelkeznek, vagy azt tartalmazzák, hogy a 
közös európai adásvételi jog vegyes szerződésekre vagy hitelből finanszírozott szerződésekre, 
illetve csak részben alkalmazandó, tisztázni kell, hogy az alkalmazásról szóló megállapodás 
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érvénytelen. Az alkalmazandó jogot ezért a Róma I. szabályai szerint kell megállapítani.

Módosítás 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szabványos tájékoztató a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződésekben

Mintatájékoztató a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződésekben

Or. de

Módosítás 382
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kereskedő a közös európai 
adásvételi jog alkalmazásáról szóló 
megállapodás esetén tartós adathordozón 
átadja a fogyasztónak a mintatájékoztatót.

Or. de

Indokolás

A mintatájékoztatót a közös európai adásvételi jog alkalmazásáról szóló megállapodást 
követően át kell adni a fogyasztónak.

Módosítás 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

(2a) Ez a cikk nem alkalmazandó, ha a 
szerződés tárgya olyan élelmiszerek, italok 
vagy mindennapi háztartási fogyasztásra 
szolgáló más áruk szállítása, amelyeket a 
kereskedő gyakori és rendszeres 
időközönként szállít a fogyasztó 
otthonába, tartózkodási helyére vagy 
munkahelyére.

Or. de

Indokolás

A melléklet 13. cikke (5) bekezdésének a) pontja nyomán.

Módosítás 384
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szankciókat állapítanak meg 
arra az esetre, ha a kereskedők a 
fogyasztókkal szemben megsértik a 8. és a 
9. cikkben meghatározott követelményeket, 
továbbá valamennyi szükséges intézkedést 
megtesznek e szankciók alkalmazásának 
biztosítására. Az ily módon előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok a vonatkozó rendelkezésekről 
legkésőbb [az e rendelet alkalmazásának 
időpontjától számított 1 év] tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal az azokat érintő minden 
későbbi módosítást is.

A tagállamok arányos szankciókat 
állapítanak meg arra az esetre, ha a 
kereskedők a fogyasztókkal szemben 
megsértik a 8. és a 9. cikkben 
meghatározott követelményeket, továbbá 
valamennyi szükséges intézkedést 
megtesznek e szankciók alkalmazásának 
biztosítására. A tagállamok a vonatkozó 
rendelkezésekről legkésőbb [az e rendelet 
alkalmazásának időpontjától számított 1 
évvel] tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
azokat érintő minden későbbi módosítást 
is.

Or. en
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Módosítás 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a felek egy szerződés 
tekintetében érvényesen megállapodtak a 
közös európai adásvételi jog 
alkalmazásában, akkor azokban a 
kérdésekben, amelyekre a közös európai 
adásvételi jog szabályai kiterjednek, csak 
ez a jog alkalmazható. Amennyiben a 
szerződést megkötötték, a közös európai 
adásvételi jog alkalmazandó a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatási 
kötelezettségek betartására és az e 
kötelezettségek megszegése esetében 
alkalmazható jogorvoslatokra is.

Amennyiben a felek egy szerződés 
tekintetében érvényesen megállapodtak a 
közös európai adásvételi jog 
alkalmazásában, akkor azokban a 
kérdésekben, amelyekre a közös európai 
adásvételi jog szabályai kiterjednek, csak 
ez a jog alkalmazható. Amennyiben a 
kereskedő a közös európai adásvételi jog 
alkalmazásában való megállapodás 
lehetőségével kínál árukat, digitális 
tartalmakat vagy kapcsolódó 
szolgáltatásokat, a közös európai 
adásvételi jog alkalmazandó a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatási 
kötelezettségek betartására és az e 
kötelezettségek megszegése esetében 
alkalmazható jogorvoslatokra is.

Or. de

Indokolás

A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségek csak akkor érvényesülhetnek teljes 
mértékben, ha a tényleges szerzőségkötéstől függetlenül alkalmazandók. Biztosítani kell azt is, 
hogy a versenytársak és a fogyasztói szervezetek a közös európai adásvételi jogból adódó 
tájékoztatási kötelezettségekkel szemben elkövetett szabálysértések esetén jogi lépéseket 
tehessenek.

Módosítás 386
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan szerződések, amelyeknél a 
kereskedők szokásos tartózkodási helye, 

a) olyan szerződések, amelyeknél a 
kereskedők szokásos tartózkodási helye az 
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vagy a kereskedő és a fogyasztó közötti 
szerződés esetén a kereskedő szokásos 
tartózkodási helye, a fogyasztó által 
megjelölt cím, az áru kézbesítési címe és a 
számlázási cím az adott tagállamban 
található; és/vagy

adott tagállamban található, és

Or. de

Módosítás 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az… [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő 5. év elteltével] a 
Bizottság részletes jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a
Gazdasági és Szociális Bizottságnak e 
rendelet működésének felülvizsgálatáról, 
figyelembe véve többek között a 
vállalkozások közötti szerződések 
tekintetében a hatály további 
kiterjesztésének szükségességét, valamint a 
digitális tartalom és az uniós vívmányok 
jövőbeni fejlődése tekintetében a piaci és 
technológiai fejlődést.

(2) Az … [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő 5. év elteltével] a 
Bizottság részletes jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak e rendelet működésének 
felülvizsgálatáról, figyelembe véve többek 
között a vállalkozások közötti szerződések 
tekintetében a hatály távértékesítés 
területén túlmenő, valamint a digitális 
tartalom és az uniós vívmányok jövőbeni 
fejlődése tekintetében a piaci és 
technológiai fejlődést szem előtt tartó 
további kiterjesztésének szükségességét.

Or. de

Módosítás 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
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Mintaszerződések
A Bizottság ezen irányelv végrehajtását 
követően [egy éven] belül meghatározza a 
szabványos szerződési feltételeket.

Or. en

Módosítás 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
16 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16b. cikk
A Bizottság tájékoztató kampányt folytat 
annak érdekében, hogy tagállami szinten 
tájékoztassa a vállalkozókat a 
fogyasztókkal kötött, uniós előírásokon 
alapuló online ügyletekre vonatkozó 
szabványos feltételekről.

Or. en

Módosítás 390
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a közös európai adásvételi jog 
másként nem rendelkezik, egy szerződés, 
nyilatkozat vagy az e jog hatálya alá 
tartozó bármely egyéb cselekmény 
megtételéhez vagy igazolásához nem 
szükséges sajátos alaki követelményeknek 
eleget tenni.

Amennyiben a közös európai adásvételi jog 
vagy a közös adásvételi jogon kívüli, az 
593/2008/EK rendelet, a 864/2007/EK 
rendelet vagy bármely más vonatkozó 
kollíziós szabály szerint alkalmazandó 
adott nemzeti jog másként nem 
rendelkezik, egy szerződés, nyilatkozat 
vagy az e jog hatálya alá tartozó bármely 
egyéb cselekmény megtételéhez vagy 
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igazolásához nem szükséges sajátos alaki 
követelményeknek eleget tenni.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Róma I. rendelet elemeinek megkerülését hivatott kiküszöbölni. A Róma I. 
rendelet 11. cikke értelmében érvényesek a tagállami jog azon alaki követelményei, amelyek 
például a fogyasztók jobb védelméhez vezetnek.

Módosítás 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatási kötelezettség távollevők 
között vagy üzlethelyiségen kívül kötött
szerződés esetén

Tájékoztatási kötelezettség szerződés 
esetén

Or. de

Indokolás

Mivel a hatály a távollevők között kötött szerződésekre korlátozódna, e megszövegezés alatt 
csak a távollevők között kötött szerződések értendők. Ha azonban ez szerepelne a szövegben, 
úgy tűnne, mintha másféle szerződésekre is lenne lehetőség.

Módosítás 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kereskedő által a fogyasztóval kötött, 
távollevők közötti vagy üzlethelyiségen 
kívüli szerződés esetén a szerződés 
megkötése vagy az ajánlat fogyasztóra 
nézve kötelezővé válása előtt a kereskedő 
köteles a fogyasztót világos és érthető 

(1) A kereskedő által a fogyasztóval kötött 
szerződés esetén a szerződés megkötése 
vagy az ajánlat fogyasztóra nézve 
kötelezővé válása előtt a kereskedő köteles 
a fogyasztót világos és érthető módon a 
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módon a következőkről tájékoztatni: következőkről tájékoztatni:

Or. de

Módosítás 393
Mitro Repo

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a teljes árról és a további díjakról és 
költségekről, a 14. cikknek megfelelően;

b) a teljes árról és a további költségekről, 
például adókról, a 14. cikknek 
megfelelően;

Or. fi

Módosítás 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Távollevők között kötött szerződés 
esetén az e cikk szerinti tájékoztatást:

(3) Az e cikk szerinti tájékoztatást:

Or. de

Módosítás 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Üzlethelységen kívül kötött szerződés 
esetén az e cikk szerinti tájékoztatást:

törölve

a) papíron, vagy a fogyasztó beleegyezése 
esetén más tartós adathordozón kell 
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nyújtani; valamint
b) olvashatóan, és egyértelmű, érthető 
nyelvezettel kell megfogalmazni.

Or. de

Indokolás

A hatály korlátozása nyomán törlendő.

Módosítás 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) áruértékesítő automatából vagy 
automatizált üzlethelyiségből történő 
értékesítéshez kötődően jön létre;

törölve

Or. de

Indokolás

A hatály korlátozása miatt törlendő.

Módosítás 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) üzlethelyiségen kívül kötött szerződés, 
amennyiben az ár, vagy – egy időben 
kötött több szerződés esetén – a 
szerződések összára nem haladja meg a 50 
eurót vagy ennek értékét a szerződéses ár 
tekintetében megjelölt pénznemben.

törölve

Or. de
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Indokolás

A hatály korlátozása miatt törlendő.

Módosítás 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok jogszabályai szerint 
köztisztviselő előtt kerül megkötésre, 
akinek törvényben előírt kötelezettsége, 
hogy független és pártatlan legyen és 
átfogó jogi felvilágosítás révén biztosítsa, 
hogy a fogyasztó a szerződést csak alapos 
jogi megfontolás után, jogi 
következményeinek ismeretében kösse 
meg. Ugyanez vonatkozik a bíróság előtti 
szerződéskötésre is.

Or. de

Módosítás 399
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok jogszabályai szerint 
köztisztviselő foglal okiratba, akinek 
törvényben előírt kötelezettsége, hogy 
független és pártatlan legyen és átfogó 
jogi felvilágosítás révén biztosítsa, hogy a 
fogyasztó a szerződést csak alapos jogi 
megfontolás után, jogi következményeinek 
ismeretében kösse meg;

Or. en
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Módosítás 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatási kötelezettség az elállási 
jogról távollevők közötti vagy 
üzlethelyiségen kívüli szerződés esetén

Tájékoztatási kötelezettség az elállási 
jogról szerződés esetén

Or. de

Módosítás 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerint nyújtandó tájékoztatásnak adott 
esetben tartalmaznia kell azt a tényt, hogy 
elállás esetén az áru visszaküldésének 
költségét a fogyasztó viseli, valamint 
távollevők között kötött szerződés esetén 
azt, hogy ha az áru jellegénél fogva nem 
küldhető vissza postai úton, akkor elállás 
esetén az áru visszaküldésének költségét a 
fogyasztónak kell viselnie.

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének e) pontja 
szerint nyújtandó tájékoztatásnak adott 
esetben tartalmaznia kell azt a tényt, hogy 
elállás esetén az áru visszaküldésének 
költségét a fogyasztó csak abban az 
esetben viseli, ha az áru jellegénél fogva 
nem küldhető vissza postai úton.

Or. de

Módosítás 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 18 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiegészítő tájékoztatási követelmények és 
visszaigazolás az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződések esetében

törölve

(1) A kereskedőnek át kell adnia a 
fogyasztó részére a szerződés egy aláírt 
példányát vagy a szerződés 
visszaigazolását, beleértve adott esetben a 
40. cikk (3) bekezdésének d) pontja 
szerinti fogyasztói beleegyezés és 
tudomásulvétel visszaigazolását is, 
papíron vagy – ha a fogyasztó beleegyezik 
– más tartós adathordozón.
(2) Ha a fogyasztó azt kéri, hogy a 
kapcsolódó szolgáltatás nyújtása a 42. 
cikk (2) bekezdésében előírt elállási 
időszakon belül kezdődjön meg, a 
kereskedőnek meg kell követelnie, hogy a 
fogyasztó tartós adathordozón közölje az 
erre vonatkozó kifejezett kérését.

Or. de

Módosítás 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiegészítő tájékoztatási és egyéb 
követelmények a távollevők között kötött 
szerződések esetében

Kiegészítő tájékoztatási és egyéb 
követelmények

Or. de

Módosítás 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy kereskedő távollevők közötti
szerződés kötése céljából keresi meg 
telefonon a fogyasztót, a kereskedő köteles 
a fogyasztóval folytatott beszélgetés 
kezdetén azonosítani magát és adott 
esetben megnevezni azt a személyt, akinek 
vagy amelynek nevében a hívást 
lefolytatja, továbbá megjelölni a hívás 
kereskedelmi célját.

(1) Ha egy kereskedő szerződés kötése 
céljából keresi meg telefonon a fogyasztót, 
a kereskedő köteles a fogyasztóval 
folytatott beszélgetés kezdetén azonosítani 
magát és adott esetben megnevezni azt a 
személyt, akinek vagy amelynek nevében a 
hívást lefolytatja, továbbá megjelölni a 
hívás kereskedelmi célját.

Or. de

Módosítás 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a távollevők közötti szerződést 
olyan távközlési eszköz útján kötik meg, 
amely az információk megjelenítésére 
korlátozott terjedelemben vagy időben ad 
lehetőséget, a kereskedőnek az adott 
eszköz útján legalább az e cikk (3) 
bekezdésében előírt információkat közölnie 
kell az ilyen szerződés megkötése előtt. A 
13. cikkben említett további információkat 
a kereskedő megfelelő módon, a 13. cikk
(3) bekezdésével összhangban nyújtja a 
fogyasztó számára.

(2) Ha a szerződést olyan távközlési eszköz 
útján kötik meg, amely az információk 
megjelenítésére korlátozott terjedelemben 
vagy időben ad lehetőséget, a 
kereskedőnek az adott eszköz útján 
legalább az e cikk (3) bekezdésében előírt 
információkat közölnie kell az ilyen 
szerződés megkötése előtt. A 13. cikkben 
említett további információkat a kereskedő 
megfelelő módon, a 13. cikk (3) 
bekezdésével összhangban nyújtja a 
fogyasztó számára.

Or. de

Módosítás 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Telefonon keresztül kötött szerződés 
csak akkor érvényes, ha a fogyasztó aláírta 
az ajánlatot vagy megküldte arra vonatkozó 
írásbeli hozzájárulását, hogy beleegyezik a 
szerződéskötésbe. A kereskedőnek tartós 
adathordozón át kell adnia a beleegyezés 
visszaigazolását a fogyasztónak.

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Módosítás 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kereskedő köteles a megkötött 
szerződésről – ideértve adott esetben a 
fogyasztó általi, 40. cikk (3) bekezdésének 
d) pontjában említett beleegyezést és 
tudomásulvételt is – és a 13. cikkben 
említett valamennyi információról a 
fogyasztónak tartós adathordozón 
visszaigazolást adni. A kereskedőnek az 
említett információkat a távollevők közötti
szerződés megkötését követően ésszerű 
határidőn belül, de legkésőbb az áru 
átadásakor vagy a digitális tartalom 
szolgáltatásának vagy a kapcsolódó 
szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt 
kell átadnia, kivéve, ha azokat már a
távollevők közötti szerződés megkötése 
előtt tartós adathordozón közölte a 
fogyasztóval.

(5) A kereskedő köteles a megkötött 
szerződésről – ideértve adott esetben a 
fogyasztó általi, 40. cikk (3) bekezdésének 
d) pontjában említett beleegyezést és 
tudomásulvételt is – és a 13. cikkben 
említett valamennyi információról a 
fogyasztónak tartós adathordozón 
visszaigazolást adni. A kereskedőnek az 
említett információkat a szerződés 
megkötését követően ésszerű határidőn 
belül, de legkésőbb az áru átadásakor vagy 
a digitális tartalom szolgáltatásának vagy a 
kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának 
megkezdése előtt kell átadnia, kivéve, ha 
azokat már a szerződés megkötése előtt 
tartós adathordozón közölte a fogyasztóval.

Or. de
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Módosítás 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 20 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatási kötelezettség távollevők 
között kötött és üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződéstől eltérő szerződések 
megkötése esetén

törölve

(1) Távollevők között kötött és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől 
eltérő szerződések esetén a kereskedő 
köteles a szerződés megkötése előtt, vagy 
mielőtt a fogyasztót bármilyen ajánlat 
kötelezné, egyértelmű és érthető módon 
tájékoztatni a fogyasztót a következőkről, 
ha ezek az információk nem 
nyilvánvalóak a körülmények alapján:
a) az értékesítendő áru, szolgáltatandó 
digitális tartalom vagy a nyújtandó 
kapcsolódó szolgáltatás lényeges 
tulajdonságairól a közlési módnak, 
valamint az árunak, digitális tartalomnak 
vagy kapcsolódó szolgáltatásnak 
megfelelő terjedelemben;
b) a teljes árról és a további díjakról és 
költségekről, összhangban a 14. cikk (1) 
bekezdésével;
c) a kereskedő azonosító adatairól, 
például kereskedelmi neve, székhelyének 
címe és annak telefonszáma;
d) a szerződési feltételekről, összhangban 
a 16. cikk a) és b) pontjával;
e) adott esetben a kereskedő 
ügyfélszolgálatának, utószervizének, 
kereskedelmi jótállásának és 
panaszkezelési rendszerének meglétéről és 
feltételeiről;
f) adott esetben a digitális tartalom 
működéséről, ideértve az alkalmazandó 
technikai védelmi intézkedéseket; 
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valamint
g) adott esetben a digitális tartalom 
hardverrel és szoftverrel való bármilyen 
lényeges együttes működtethetőségéről, 
amelyről a kereskedő tud vagy tőle 
elvárható, hogy tudjon.
(2) Ez a cikk nem alkalmazandó, ha a 
szerződés mindennapi ügyletre vonatkozik 
és a megkötésekor azonnal teljesül.

Or. de

Módosítás 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 24 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiegészítő tájékoztatási kötelezettségek
távollevők közötti, elektronikus úton kötött 
szerződések esetében

Kiegészítő tájékoztatási kötelezettségek 
elektronikus úton kötött szerződések 
esetében

Or. de

Módosítás 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

További követelmények távollevők közötti,
elektronikus úton kötött szerződés esetében

További követelmények elektronikus úton 
kötött szerződések esetében

Or. de

Módosítás 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy, a fogyasztót fizetésre kötelező, 
távollevők közötti szerződést elektronikus 
úton kötöttek meg, akkor a kereskedőnek 
egyértelmű és hangsúlyos módon, 
közvetlenül a fogyasztó általi megrendelés 
megtétele előtt tájékoztatnia kell a 
fogyasztót a 13. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja, a 14. cikk (1) és (2) bekezdése, 
valamint a 16. cikkének b) pontja által 
előírt információkról.

(1) Ha egy, a fogyasztót fizetésre kötelező 
szerződést elektronikus úton kötöttek meg, 
akkor a kereskedőnek egyértelmű és 
hangsúlyos módon, közvetlenül a 
fogyasztó általi megrendelés megtétele 
előtt tájékoztatnia kell a fogyasztót a 13. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 14. cikk
(1) és (2) bekezdése, valamint a 16. 
cikkének b) pontja által előírt 
információkról.

Or. de

Módosítás 412
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kereskedőnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a fogyasztó a megrendeléskor 
kifejezetten ismerje el fizetési 
kötelezettségét. Ha a megrendelés 
véglegesítéséhez gombot vagy hasonló 
funkciót kell aktiválni, a gombot vagy 
hasonló funkciót könnyen olvasható 
módon csak a „fizetési kötelezettséggel 
járó megrendelés” vagy hasonló, 
egyértelmű megfogalmazású, olyan 
felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a 
megrendelés a kereskedő javára 
teljesítendő fizetési kötelezettséget von 
maga után. Ha ezt a bekezdést nem tartják 
be, akkor a fogyasztóra nézve a szerződés 
vagy a megrendelés nem kötelező erejű.

(2) A kereskedőnek gondoskodnia kell 
arról, hogy a fogyasztó a megrendeléskor 
kifejezetten ismerje el fizetési 
kötelezettségét, amennyiben ez nem 
nyilvánvaló. Ha a megrendelés
véglegesítéséhez gombot vagy hasonló 
funkciót kell aktiválni, a gombot vagy 
hasonló funkciót könnyen olvasható 
módon, egyértelmű megfogalmazású, 
olyan felirattal kell ellátni, amely jelzi, 
hogy a megrendelés a kereskedő javára 
teljesítendő fizetési kötelezettséget von 
maga után.

Or. de
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Indokolás

Rendszerint nincs szükség a fizetési kötelezettség kifejezett elismerésére, mivel az árat 
kötelező jelleggel fel kell tüntetni (13. és 14. cikk). Az automatikus semmissé válás túl 
drasztikusnak tűnik. Ha a vállalkozó nem teljesíti az ebben a bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget és a fogyasztó az ár feltüntetése ellenére sem ismeri el fizetési kötelezettségét, 
lehetősége van a szerződés tévedés miatti megtámadására (48. cikk).

Módosítás 413
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy olyan áru, digitális tartalom vagy 
azzal kapcsolatos szolgáltatás megtartása, 
használata vagy felhasználása, amelyet a 
fogyasztó kérése nélkül adtak át, nem 
minősül elfogadásnak. Ebben az esetben a 
fogyasztó nem kötelezhető az 
ellentételezésre vagy visszaszolgáltatásra.

Or. de

Indokolás

Ezt a fogyasztói jogokról szóló 83/2011 uniós irányelv 27. cikke írja elő. Abban az esetben is, 
amikor a közös európai adásvételi jog nem szabályoz bizonyos tisztességtelen értékesítési 
gyakorlatokat, fontos az ilyen gyakorlatok polgárjogi szabályozása az egyes fogyasztó 
megfelelő védelmének biztosítása érdekében.

Módosítás 414
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kereskedő és a fogyasztó között egy 
ajánlat címzettjének válasza, amely 
kifejezetten vagy hallgatólagosan 
kiegészítő vagy eltérő szerződéses 
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elemeket tartalmaz, minden esetben az 
ajánlat elutasításának és új ajánlatnak 
minősül.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó védelme érdekében könnyen kezelhető jogokra és egyértelműbb jogviszonyokra 
van szükség. Fontos, hogy a fogyasztó hagyatkozhasson arra, hogy ajánlatát, amelyet 
egyébként a kereskedő szab meg, olyan formában fogadják el, ahogyan azt megtette. A 
fogyasztótól nem várható el az utólagos ellenőrzés vagy az azonnali elutasítás.

Módosítás 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elállási jog a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött, kereskedők és 
fogyasztók közötti szerződések esetében

Elállási jog

Or. de

Módosítás 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 42. cikkben meghatározott időszakon 
belül a fogyasztó indoklás nélkül, és a 45. 
cikkben foglaltak kivételével 
költségmentesen elállhat:

(1) A 42. cikkben meghatározott időszakon 
belül a fogyasztó indoklás nélkül, és a 45. 
cikkben foglaltak kivételével 
költségmentesen elállhat a szerződéstől:

Or. de
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Módosítás 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy távollevők között kötött 
szerződéstől;

törölve

Or. de

Módosítás 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződéstől, ha az ár, vagy – egy időben 
kötött több szerződés esetén – a 
szerződések összára a szerződés 
megkötésekor meghaladja az 50 eurót 
vagy ennek értékét a szerződéses ár 
tekintetében megjelölt pénznemben.

törölve

Or. de

Módosítás 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) áruértékesítő automata vagy automata 
kereskedelmi létesítmény útján kötött 
szerződésre;

törölve

Or. de
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Módosítás 420
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a tagállamok jogszabályai szerint 
köztisztviselő foglal okiratba, akinek 
törvényben előírt kötelezettsége, hogy 
független és pártatlan legyen és átfogó 
jogi felvilágosítás révén biztosítsa, hogy a 
fogyasztó a szerződést csak alapos jogi 
megfontolás után, jogi következményeinek 
ismeretében kösse meg;

Or. en

Módosítás 421
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a lezárt csomagolású árut a 
fogyasztó kibontotta, és az 
egészségvédelmi vagy higiéniás okokból 
nem vehető vissza;

a) amennyiben a lezárt csomagolású árut a 
fogyasztó kibontotta, és az 
egészségvédelmi vagy higiéniás okokból 
nem értékesíthető tovább;

Or. de

Indokolás

Nem az a lényeges, hogy az áru visszavétele, hanem hogy a továbbértékesítése lehetséges-e 
még.

Módosítás 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 40 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a 
kereskedő szálljon ki hozzá sürgős javítás 
vagy karbantartás elvégzése céljából. Ha 
egy ilyen kiszállás alkalmával a kereskedő 
a fogyasztó által kifejezetten kért 
kapcsolódó szolgáltatáson felül is nyújt 
ilyen szolgáltatásokat, vagy a karbantartás 
vagy javítás elvégzéséhez szükségszerűen 
felhasznált cserealkatrészeken kívüli 
árukat biztosít, akkor ezekre a további 
kapcsolódó szolgáltatásokra vagy árukra 
alkalmazandó az elállási jog.

törölve

Or. de

Módosítás 423
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogyasztó az elállási jogát a 
kereskedő értesítése révén gyakorolja.
Ebből a célból a fogyasztó vagy a 2. 
függelékben meghatározott elállási 
formanyomtatványt használhatja, vagy 
bármely egyéb egyértelmű nyilatkozatot, 
amely az elállásra vonatkozó döntését 
tartalmazza.

(2) A fogyasztó az elállási jogát a 
kereskedő írásban történő értesítése révén 
gyakorolja. Ebből a célból a fogyasztó 
vagy a 2. függelékben meghatározott 
elállási formanyomtatványt használhatja, 
vagy bármely egyéb egyértelmű 
nyilatkozatot, amely az elállásra vonatkozó 
döntését tartalmazza.

Or. de

Indokolás

A szöveges formában – postai vagy elektronikus úton – történő értesítés nyomonkövethetőbbé 
teszi az elállást, és mindkét fél számára növeli a jogbiztonságot, különös tekintettel arra, hogy 
az 5. bekezdés értelmében a bizonyítási teher a fogyasztón van.
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Módosítás 424
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kereskedőnek késedelem nélkül, de 
minden esetben legkésőbb tizennégy 
nappal az után, hogy a 41. cikknek 
megfelelően értesül a fogyasztónak a 
szerződéstől történő elállásra vonatkozó
döntéséről, vissza kell fizetnie a 
fogyasztótól kapott valamennyi kifizetést, 
ideértve adott esetben a szállítás költségeit 
is. A kereskedőnek az ilyen visszatérítést 
ugyanolyan fizetési mód használatával kell 
teljesítenie, mint amelyet a fogyasztó 
használt az eredeti ügylethez, kivéve, ha a 
fogyasztó kifejezetten beleegyezett az ettől 
eltérő mód használatába, és feltéve, hogy a 
fogyasztó számára nem keletkezik 
semmilyen díjfizetési kötelezettség az ilyen 
visszatérítés eredményeként.

(1) A kereskedőnek késedelem nélkül, de 
minden esetben legkésőbb tizennégy 
nappal az után, hogy a 41. cikknek 
megfelelően eljut hozzá a fogyasztónak az
elállásra vonatkozó értesítése, vissza kell 
fizetnie a fogyasztótól kapott valamennyi 
kifizetést, ideértve adott esetben a szállítás 
költségeit is. A kereskedőnek az ilyen 
visszatérítést ugyanolyan fizetési mód 
használatával kell teljesítenie, mint amelyet 
a fogyasztó használt az eredeti ügylethez, 
kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten 
beleegyezett az ettől eltérő mód 
használatába, és feltéve, hogy a fogyasztó 
számára nem keletkezik semmilyen 
díjfizetési kötelezettség az ilyen 
visszatérítés eredményeként.

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy mit jelent az „értesül a döntésről” megfogalmazás, mivel végeredményben 
az értesítés beérkezésének időpontjához kellene igazodni, ami egyértelműen szabályozva van. 
Ellenkező esetben felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges, hogy egy kereskedő, noha 
értesítették az elállásról, arról nem kapott tájékoztatást.

Módosítás 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés törölve
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esetén, ha az árut a fogyasztó otthonába 
szállították a szerződés megkötésének az 
időpontjában, a kereskedő köteles az árut 
a saját költségére visszaszállítani, ha az 
áru a természeténél fogva szokásosan nem 
küldhető vissza postán.

Or. de

Módosítás 426
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogyasztó csak az áruk 
természetének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges 
árukezelésből adódó értékcsökkenést 
meghaladó értékcsökkenésért felel. A 
fogyasztó nem felelős az 
értékcsökkenésért, ha a kereskedő nem
adta meg az összes tájékoztatást a 17. cikk
(1) bekezdésével összhangban az elállási 
jogról.

(3) A fogyasztó csak az áruk 
természetének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges 
árukezelésből adódó értékcsökkenést 
meghaladó értékcsökkenésért felel. A 
fogyasztó nem felelős az 
értékcsökkenésért, ha a kereskedő nem
tájékoztatta őt a 17. cikk (1) bekezdésével 
összhangban az értékcsökkenéssel 
kapcsolatos esetleges felelősségről.

Or. de

Indokolás

A fogyasztónak csak abban az esetben kellene felelnie a túlzott mértékű használatért, ha előtte 
tájékoztatják erről a felelősségről. Egyértelművé kell tenni, hogy, a 2. bekezdéshez hasonlóan, 
nem áll fenn mentesség abban az esetben, ha az elállási jogra vonatkozó információról ugyan 
nem küldtek értesítést, azonban ez független az értékcsökkenésből adódó felelősséggel. 
Például amikor a fogyasztót értesítik a felelősségről, de nem csatolnak elállási 
formanyomtatványt, az még nem teszi lehetővé az áru használatát.

Módosítás 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 45 cikk – 6 bekezdés – a pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a fogyasztó nem kérte kifejezetten, a 18. 
cikk (2) bekezdésének és a 19. cikk (6) 
bekezdésének megfelelően, hogy a 
teljesítés kezdődjön meg az elállási időszak 
alatt;

ii. a fogyasztó nem kérte kifejezetten, a 19. 
cikk (6) bekezdésének megfelelően, hogy a 
teljesítés kezdődjön meg az elállási időszak 
alatt;

Or. de

Indokolás

A 18. cikk az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozott, ezért törölve lett.

Módosítás 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 45 cikk – 6 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a kereskedő nem adta meg a 18. cikk 
(1) bekezdésének és a 19. cikk (5)
bekezdésének megfelelő visszaigazolást.

iii. a kereskedő elmulasztotta megadni a 
19. cikk (5) bekezdésében előírt
visszaigazolást.

Or. de

Módosítás 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a fogyasztó a 41–45. cikkel 
összhangban gyakorolja a távollevők 
között vagy üzlethelyiségen kívül kötött
szerződéstől való elállási jogát, akkor 
minden járulékos szerződés automatikusan 
megszűnik anélkül, hogy a fogyasztót 
bármilyen költség terhelné, kivéve, ha a (2) 

(1) Ha a fogyasztó a 41–45. cikkel 
összhangban gyakorolja szerződéstől való 
elállási jogát, akkor minden járulékos 
szerződés automatikusan megszűnik 
anélkül, hogy a fogyasztót bármilyen 
költség terhelné, kivéve, ha a (2) és (3) 
bekezdés másként rendelkezik.
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és (3) bekezdés másként rendelkezik. E
cikk alkalmazásában járulékos 
szerződésnek minősül az olyan szerződés, 
amelynek révén a fogyasztó egy adott 
távollevők között kötött szerződéshez vagy 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez 
kötődően áruhoz, digitális tartalomhoz 
vagy kapcsolódó szolgáltatáshoz jut hozzá, 
amelyet a kereskedő vagy – a harmadik 
személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján – valamely 
harmadik személy nyújt a számára.

Or. de

Indokolás

A törlésnek az az indoka, hogy a „járulékos szerződés” meghatározása a korábbi, 2. cikkhez 
tgartozik. Egy ilyen módosítást már bevezettek az eredeti jelentésbe.

Módosítás 430
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 52 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fogyasztói ügyletek esetében egy 
bizonyos időtartamon belül nincs szükség 
megtámadásról szóló értesítésre a 
szerződés tévedés, csalás, fenyegetés vagy 
tisztességtelen kihasználás miatt történő 
megtámadásához.

Or. de

Indokolás

A fogyasztói jogokat nem szabad formai követelmények betartásán keresztül szükségtelenül 
nehezíteni. A tévedés miatti megtámadás és egyéb jogok gyakorlása nem tartozik a fogyasztók 
mindennapi tevékenységéhez. A fogyasztók ezért rendszerint nincsenek tisztában azzal, hogy 
milyen – formai – lépéseket kell megtenniük annak érdekében, hogy ne veszítsék el ezeket a 
jogokat.  Ezért gyakran nem gondoskodnak arról, hogy az ilyen kötelezettségek betartását 
bizonyítékokkal is alátámaszthassák, így előfordulhat, hogy jogaikat ez okból nem tudják 
érvényesíteni.
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Módosítás 431
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 61 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedő és a fogyasztó között ebben az 
esetben a fogyasztó országának nyelvi 
változata az irányadó.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó érdekében szükség van egy további, a kétségek tisztázását célzó szabályra. A 
fogyasztó országában érvényes nyelvi változatnak kell irányadónak lennie.

Módosítás 432
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben kétséges a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződés valamely 
feltételének értelme, a fogyasztó számára 
legkedvezőbb értelmezés az irányadó, 
kivéve ha a feltételt a fogyasztó fogalmazta 
meg.

(1) Amennyiben kétséges a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződés valamely 
feltételének értelme, a fogyasztó számára 
legkedvezőbb értelmezés az irányadó, 
kivéve, ha a feltételt egyedileg tárgyalták 
meg vagy a fogyasztó fogalmazta meg.

Or. de

Indokolás

Mivel a fogyasztóknak a nem módosítható típusszerződések esetében gyengébb a pozíciója, 
minden esetben a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell alapul venni. Amennyiben 
azonban a felek egyedileg tárgyalták meg a feltételeket, a fogyasztó nincs szükségszerűen 
gyengébb pozícióban, ennélfogva a csak az egyik szerződő félnek kedvező értelmezés nem 
megfelelő. Különös tekintettel arra, hogy a fogyasztó a 79. és rákövetkező cikkek értelmében 
minden esetben védve van a tisztességtelen feltételekkel szemben.
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Módosítás 433
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 69 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződéskötést megelőző egyes 
nyilatkozatokból származó szerződési 
feltételek

törölve

(1) Ha a kereskedő a szerződés létrejöttét 
megelőzően a másik fél előtt vagy 
nyilvánosan nyilatkozatot tesz szerződéses 
vállalásának tulajdonságairól, a 
nyilatkozat szerződéses feltételként beépül 
a szerződésbe, kivéve ha:
a) a másik fél tudatában volt, vagy a 
szerződés létrejöttekor elvárhatóan 
tudatában kellett volna lennie annak, 
hogy a nyilatkozat hibás vagy egyéb okból 
nem lehet e feltételre hivatkozni; vagy
b) a másik fél szerződéskötésre vonatkozó 
döntését a nyilatkozat nem befolyásolhatta 
volna.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, a 
kereskedő hirdetési és marketing 
tevékenységét végző személy által tett 
nyilatkozat a kereskedő által tett 
nyilatkozatnak tekintendő.
(3) Ha a másik fél fogyasztó, az (1) 
bekezdés alkalmazásában a termelő vagy 
a szerződéshez vezető ügyleti lánc korábbi 
szakaszában szereplő más személy által 
tett nyilvános nyilatkozat a kereskedő által 
tett nyilatkozatnak tekintendő, kivéve ha a 
kereskedő a szerződés létrejöttekor nem 
ismerte, vagy nem lett volna elvárható, 
hogy ismerje azt.
(4) Kereskedő és fogyasztó közti 
kapcsolatban a felek a fogyasztó 
hátrányára nem zárhatják ki e cikk 
alkalmazását, nem térhetnek el attól, 
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illetve nem módosíthatják annak 
joghatását.

Or. de

Indokolás

Az olyan nyilatkozatok, amelyek például hirdetéseken keresztül hangzanak el, nem lehetnek a 
szerződés részei. Egy hirdetés másképpen szólítja meg a fogyasztót, és azt vissza is lehet 
vonni. Az olyan kijelentések például, hogy „jól véd az eső ellen” szubjektívek, és jogi 
bizonytalanságot eredményeznének. Az 1999/44/EK irányelvhez hasonlóan (lásd a 2. cikk (2) 
bekezdését)) a hirdetéseket és egyéb nyilatkozatokat a fogyasztó szerződésszerűséggel 
kapcsolatos elvárásaival együtt kell kezelni (lásd a 100. cikk g) pontjára vonatkozó 
módosítást).

Módosítás 434
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 69 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a kereskedő a szerződés létrejöttét
megelőzően a másik fél előtt vagy 
nyilvánosan nyilatkozatot tesz szerződéses 
vállalásának tulajdonságairól, a nyilatkozat 
szerződéses feltételként beépül a 
szerződésbe, kivéve ha:

(1) Ha a kereskedő a szerződés létrejöttét 
megelőzően a másik fél előtt vagy 
nyilvánosan nyilatkozatot tesz szerződéses 
vállalásának tulajdonságairól, a nyilatkozat 
szerződéses feltételként beépül a 
szerződésbe, kivéve, ha a kereskedő 
kimutatja, hogy:

Or. de

Módosítás 435
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a másik fél tudatában volt, vagy a 
szerződés létrejöttekor elvárhatóan 
tudatában kellett volna lennie annak, 

a) a nyilatkozatot a szerződéskötés 
időpontjáig helyesbítették,
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hogy a nyilatkozat hibás vagy egyéb okból 
nem lehet e feltételre hivatkozni; vagy

Or. de

Módosítás 436
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a másik fél szerződéskötésre vonatkozó
döntését a nyilatkozat nem befolyásolhatta
volna.

b) az áru megvételére vonatkozó
elhatározást a nyilatkozat nem 
befolyásolhatta.

Or. de

Módosítás 437
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a másik fél fogyasztó, az (1) 
bekezdés alkalmazásában a termelő vagy a 
szerződéshez vezető ügyleti lánc korábbi 
szakaszában szereplő más személy által tett 
nyilvános nyilatkozat a kereskedő által tett 
nyilatkozatnak tekintendő, kivéve ha a 
kereskedő a szerződés létrejöttekor nem 
ismerte, vagy nem lett volna elvárható, 
hogy ismerje azt.

(3) Ha a másik fél fogyasztó, az (1) 
bekezdés alkalmazásában a termelő vagy a 
szerződéshez vezető ügyleti lánc korábbi 
szakaszában szereplő más személy által tett 
nyilvános nyilatkozat a kereskedő által tett 
nyilatkozatnak tekintendő, kivéve, ha a 
kereskedő bebizonyítja, hogy a kereskedő 
a szerződés létrejöttekor nem ismerte, vagy 
nem lett volna elvárható, hogy ismerje azt.

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ebben az esetben a bizonyítási teher mindig a kereskedőn van. 
Ez megfelel a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló 1999/44 
irányelvnek.
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Módosítás 438
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 70 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kereskedő és a fogyasztó közötti 
kapcsolatban a kereskedő által 
meghatározott szerződési feltételek nem 
kötelező erejűek abban az esetben, ha a 
fogyasztó azokkal a körülményekből 
fakadóan, mindenek előtt a szerződés 
megjelenési formája vagy annak 
szokatlan tartalma miatt, nem kell, hogy 
számoljon, kivéve, ha a kereskedő ezekre 
kifejezetten felhívta a figyelmét.

Or. de

Indokolás

A magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében szükség van a kereskedő által 
meghatározott, szokatlan szerződési feltételek szabályozására. Fontos, hogy a fogyasztó 
hagyatkozhasson arra, hogy a korábbi szerződési körülményeket alapul véve az apró betűs 
részben nincsenek „elrejtve” azoktól eltérő szerződési feltételek.

Módosítás 439
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem köti a fogyasztót a kereskedő és a 
fogyasztó közötti szerződésben foglalt 
olyan feltétel, amely a fogyasztót a 
kereskedő fő szerződéses kötelezettségéért 
járó ellenszolgáltatáson túl bármely 
további fizetésre kötelezi, különösen 
akkor, ha a feltétel olyan alapértelmezett 
kikötés alkalmazásával vált a szerződés 

(1) Csak abban az esetben köti a 
fogyasztót a kereskedő és a fogyasztó 
közötti szerződésben foglalt olyan feltétel, 
amely a fogyasztót a kereskedő fő 
szerződéses kötelezettségéért járó 
ellenszolgáltatáson túl bármely további 
fizetésre kötelezi, ha a fogyasztó még 
azelőtt kifejezetten és külön beleegyezett a 
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részévé, amelyet a fogyasztónak vissza kell 
utasítania, hogy a további fizetést 
elkerülje, kivéve ha a fogyasztó még 
azelőtt kifejezetten beleegyezett a további 
fizetésbe, mielőtt a szerződés rá nézve 
kötelezővé vált volna. Ha a fogyasztó már 
teljesítette a további kifizetést, jogosult azt 
visszakövetelni.

további fizetésbe, mielőtt a szerződés rá 
nézve kötelezővé vált volna. Ha a 
fogyasztó már teljesítette a további 
kifizetést, jogosult azt visszakövetelni. Az 
eladónak a szerződés teljesítése során 
átadott tárgyat a saját költségére vissza 
kell vennie. A kártérítési igény kizárt

Or. de

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás szükségtelenül bonyolult volt. A kifejezett és külön beleegyezésre 
való utalás egyértelművé teszi, hogy a hallgatólagos, a választás hiányán vagy a teljes ár 
jóváhagyásán alapuló implicit beleegyezés nem elég. Ez a jogkövetkezmények 
egyértelműsítésével lett kiegészítve.

Módosítás 440
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Kereskedők és fogyasztók közötti 
szerződés esetén a fogyasztót nem köti a 
teljességi záradék.

törölve

Or. de

Indokolás

A 69. cikkre vonatkozó módosítás miatt lett törölve. A szerződés megkötése előtti 
nyilatkozatok nem képezhetik a szerződés részét, azokat a szerződésszerűség megítélésének 
kérdésén belül kell kezelni.

Módosítás 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 77 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha folyamatos vagy ismétlődő 
teljesítést igénylő szerződési kötelezettség 
esetén a szerződési feltételek nem 
határozzák meg a szerződéses jogviszony 
végét, vagy nem írják elő, hogy e 
jogviszony az ilyen irányú felmondás 
átadásakor ér véget, bármelyik fél 
felmondhatja a szerződést legfeljebb két
hónapos ésszerű felmondási idő 
megjelölésével.

(1) Ha folyamatos vagy ismétlődő 
teljesítést igénylő szerződési kötelezettség 
esetén a szerződési feltételek nem 
határozzák meg a szerződéses jogviszony 
végét, vagy nem írják elő, hogy e 
jogviszony az ilyen irányú felmondás 
átadásakor ér véget, bármelyik fél
bármikor felmondhatja a szerződést 
legfeljebb három hónapos felmondási idő 
megjelölésével.

Or. de

Indokolás

A felmondási idő ésszerűségét a felek adott esetben nagyon eltérően értelmezik. Jobb 
megoldás az egyértelmű, világos felmondási idő meghatározása. Az előadó 155. 
módosításának helyesbítése, amely emiatt törölve lett.

Módosítás 442
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 82 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy kereskedő olyan 
szerződési feltételeket fogalmaz meg, 
amelyeket a 7. cikk értelmében egyedileg 
nem tárgyaltak meg a fogyasztóval, 
biztosítania kell, hogy ezek 
megfogalmazása és közlése világos és 
érthető nyelvezeten történjen.

Amennyiben egy kereskedő olyan 
szerződési feltételeket fogalmaz meg, 
amelyeket a 7. cikk értelmében egyedileg 
nem tárgyaltak meg a fogyasztóval, 
biztosítania kell, hogy ezek 
megfogalmazása és közlése világos és 
érthető nyelvezeten történjen, és a 
mindenkori szerződési feltételek 
összefüggései könnyen és logikus módon 
felismerhetők legyenek;

Or. de

Módosítás 443
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Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 84 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden körülmény között
tisztességtelennek minősülő szerződési 
feltételek

Minden körülmény között jelentős 
hátrányt okozó szerződési feltételek

Or. de

Módosítás 444
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 84 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződési feltétel mindig tisztességtelen
e szakasz alkalmazásában, ha annak tárgya 
vagy hatása a következő:

A szerződési feltétel mindig jelentős 
hátrányt okozó e szakasz alkalmazásában, 
ha annak tárgya vagy hatása a következő:

Or. de

Módosítás 445
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 84 cikk – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) időben behatárolt szerződések 
automatikus meghosszabbítása; 
amennyiben a kereskedő erre a 
körülményre nem hívta fel a fogyasztó 
figyelmét és megfelelő időn belül nem 
adta meg neki a lehetőséget a 
válaszadásra és a hosszabbítás 
megakadályozására;
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Or. de

Módosítás 446
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 84 cikk – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) a szerződésben megállapodott ár 
utólagos kiigazítása; kivéve, ha az ár 
módosítására vonatkozó paramétereket a 
szerződés pontosan rögzíti, és nem a 
kereskedő szándékától függnek;

Or. de

Módosítás 447
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 85 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szerződési feltételek, amelyeknek a 
tisztességtelensége vélelmezett

Olyan szerződési feltételek, amelyeknél a 
jelentős hátrány okozása vélelmezett

Or. de

Módosítás 448
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 85 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vélelmezett a szerződési feltétel
tisztességtelen volta e szakasz 
alkalmazásában, ha annak tárgya vagy 

Vélelmezett a szerződési feltétel jelentős 
hátrányt okozó volta e szakasz 
alkalmazásában, ha annak tárgya vagy 
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hatása a következő: hatása a következő:

Or. de

Módosítás 449
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 85 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megengedi, hogy a kereskedő megtartsa 
a fogyasztó által fizetett összeget, ha az 
utóbbi úgy dönt, hogy nem köti meg a 
szerződést vagy nem teljesíti a szerződéses 
kötelezettségeit, anélkül, hogy biztosítaná, 
hogy fordított esetben a fogyasztó 
ugyanilyen összegben ellentételezést 
kapjon a kereskedőtől;

törölve

Or. en

Módosítás 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 93 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a hely, amely a szerződés 
megkötésének az időpontjában a vevő 
lakóhelye az olyan fogyasztói adásvételi 
szerződés, illetve a digitális tartalom 
szolgáltatásáról szóló szerződés esetén, 
amely távollevők között vagy 
üzlethelyiségen kívül jön létre, illetve 
amelyben az eladó vállalta a küldemény 
továbbítását és a vevőnek történő 
kiszolgáltatását;

a) fogyasztói adásvételi szerződés, illetve a 
digitális tartalom szolgáltatásáról szóló, 
egy kereskedő és egy fogyasztó között 
létrejött szerződés vagy egy olyan 
szerződés esetén, amelyben az eladó 
vállalta a vevőhöz történő szállítást, az a
hely, amely a szerződés megkötésének az 
időpontjában a vevő lakóhelye;

Or. de
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Indokolás

A módosítás egyértelműsíti, hogy nem csak a C2C-szerződéseket kell említeni.

Módosítás 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 93 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan fogyasztói adásvételi szerződés
vagy digitális tartalom szolgáltatásáról 
szóló szerződés esetén, amely távollevők 
között vagy üzlethelyiségen kívül jött létre, 
illetve amelyben az eladó vállalta a 
vevőhöz történő szállítást, az áru vagy a 
digitális tartalom fizikai birtokának vagy a 
felettük való ellenőrzésnek a fogyasztóra 
ruházásával;

a) fogyasztói adásvételi szerződés, illetve a
digitális tartalom szolgáltatásáról szóló, 
egy kereskedő és egy fogyasztó között 
létrejött szerződés vagy egy olyan 
szerződés esetén, amelyben az eladó 
vállalta a vevőhöz történő szállítást, az áru 
vagy a digitális tartalom fizikai birtokának 
vagy a felettük való ellenőrzésnek a 
fogyasztóra ruházásával;

Or. de

Módosítás 452
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 10 fejezet – 3 szakasz – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az áru és a digitális tartalom 
megfelelősége

A szerződésnek való megfelelés és a
fogyasztói jogorvoslati lehetőségek

Or. de

Módosítás 453
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 100 cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meg kell felelnie bármely olyan adott 
célnak, amelyről az eladó a szerződés 
megkötésekor tudomást szerzett, kivéve ha 
a körülmények arra utalnak, hogy a vevő 
nem bízott az eladó tudásában és 
ítélőképességében, vagy a vevő részéről az 
ilyen bizalom ésszerűtlen lett volna;

a) meg kell felelnie bármely olyan adott 
célnak, amelyről a vevő a szerződés 
megkötésekor tudomást szerzett, kivéve, ha 
a körülmények arra utalnak, hogy a vevő 
nem bízott az eladó tudásában és 
ítélőképességében, vagy a vevő részéről az 
ilyen bizalom ésszerűtlen lett volna;

Or. de

Indokolás

A szövegben először előforduló „eladó” szóössze lett keverve a „vevő” szóval, hiszen arról 
van szó, hogy milyen felhasználási célról szerzett tudomást a vevő, nem pedig az eladó.

Módosítás 454
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 100 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meg kell felelnie bármely olyan adott 
célnak, amelyről az eladó a szerződés 
megkötésekor tudomást szerzett, kivéve ha
a körülmények arra utalnak, hogy a vevő 
nem bízott az eladó tudásában és 
ítélőképességében, vagy a vevő részéről az 
ilyen bizalom ésszerűtlen lett volna;

a) meg kell felelnie bármely olyan adott 
célnak, amelyről az eladó a szerződés 
megkötésekor tudomást szerzett, kivéve, ha
az előadó bebizonyítja, hogy egy bizonyos 
célnak való megfelelésre vonatkozóan 
helyesbített;

Or. de

Indokolás

A fogyasztói ügyleteknél indokolt és felhasználóbarátabb, ha az eladó köteles egyértelműen 
helyesbíteni a vevőnek az áru bizonyos célra történő használatával kapcsolatban 
kinyilatkoztatott téves véleményét.

Módosítás 455
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 100 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meg kell felelnie azon céloknak, 
amelyekre az azonos termékleírású árukat
vagy digitális tartalmat szokásosan 
használják;

b) meg kell felelnie azon céloknak, 
amelyekre a hasonló jellegű áruk vagy 
digitális tartalmak alkalmasak, 
amennyiben a vevőt a szerződés 
megkötésének időpontjában nem 
tájékoztatták egy meghatározott célról, 
vagy ha a körülmények arra utalnak, 
hogy a vevő nem bízott az eladó tudásában 
és ítélőképességében, vagy a vevő részéről 
az ilyen bizalom ésszerűtlen lett volna;

Or. de

Indokolás

Egy áru meghatározott célja kivételes esetben kizárhatja a szokásos célt és fordítva. Ez 
érvényes például a játékutánzatok, művészeti vagy dísztárgyak esetében. Ezért fontossági 
sorrendet kell felállítani az a) és b) pontok között. Alapesetben a meghatározott cél, ennek 
hiányában pedig a szokásos cél alkalmazandó.

Módosítás 456
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 100 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) rendelkeznie kell olyan minőségi és 
teljesítménybeli adottságokkal, amelyeket 
a vevő elvárhat. Annak megállapításakor, 
hogy a fogyasztó mire számíthat a digitális 
tartalom tekintetében, figyelembe kell 
venni, hogy a digitális tartalom 
szolgáltatására fizetség ellenében került-e 
sor.

g) rendelkeznie kell olyan minőségi és 
teljesítménybeli adottságokkal, amelyeket 
a vevő ésszerűen elvárhat, amelybe 
különösen beletartozhatnak a vevő vagy a 
nyilvánosság előtt a szerződés megkötése 
előtt tett nyilatkozatok. Annak 
megállapításakor, hogy a fogyasztó mire 
számíthat a digitális tartalom tekintetében, 
figyelembe kell venni, hogy a digitális 
tartalom szolgáltatására fizetség ellenében 
került-e sor.

Or. de
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Indokolás

A nyilvánosság előtt tett nyilatkozatok, például hirdetések, nem lehetnek a szerződés részei 
(lásd a 69. cikk módosításához fűzött indokolást). Azonban ezek – és ebben az esetben, 
csakúgy, mint a fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelvben (lásd a 2. cikk (2) 
bekezdését), ezt kell egyértelművé tenni – döntően befolyásolják a vevő szerződésszerűséggel 
kapcsolatos elvárásait. Ez indokoltnak tűnik, mivel máskülönben például a szerződéses 
kötöttségekre vonatkozó szubjektív hirdetéseket is meg kellene fogalmazni.

Módosítás 457
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 104 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vevő tudomása a hibáról a kereskedők 
közötti szerződésekben

A vevő tudomása a hibáról

Or. de

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy miért kellene annak ellenére védeni a fogyasztót, hogy tud az áru 
hibájáról.

Módosítás 458
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 104 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kereskedők közötti szerződésben az eladó 
nem felelős az áruk bármely hibájáért, ha a 
szerződés megkötésének időpontjában a 
vevő tudta vagy tudnia kellett volna a 
hibáról.

Az eladó nem felelős az áruk bármely 
hibájáért, ha a szerződés megkötésének 
időpontjában a vevő tudott vagy tudnia 
kellett volna a hibáról.

Or. de
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Indokolás

Nem egyértelmű, hogy miért kellene annak ellenére védeni a fogyasztót, hogy tud az áru 
hibájáról.

Módosítás 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 104 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kereskedők közötti szerződésben az eladó 
nem felelős az áruk bármely hibájáért, ha a 
szerződés megkötésének időpontjában a 
vevő tudta vagy tudnia kellett volna a 
hibáról.

Az eladó nem felelős az áruk bármely 
hibájáért, ha a szerződés megkötésének 
időpontjában a vevő tudott azok hibájáról. 
Kereskedők közötti szerződésben ez akkor 
is érvényes, ha a vevőnek tudnia kellett 
volna a hibáról.

Or. de

Indokolás

Ha a vevő a megvásárolandó áru állapotának ismeretében mégis fenntartás nélkül adásvételi 
szerződést köt, akkor később nem állíthatja, hogy az áru hibás volt. Ennek a kereskedőkre és a 
fogyasztókra is egyaránt vonatkoznia kell.

Módosítás 460
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Fogyasztói adásvételi szerződésben 
minden olyan hibáról, amely a kárveszély 
vevőre történő átszállásától számított hat 
hónapon belül válik ismertté, 
vélelmezhető, hogy fennállt a kárveszély 
átszállásának időpontjában, kivéve ha ez 
összeegyeztethetetlen az áru vagy a 
digitális tartalom természetével vagy a hiba 

(2) Fogyasztói adásvételi szerződésben
vagy digitális tartalom nyújtásáról szóló 
szerződésben minden olyan hibáról, amely 
a kárveszély fogyasztóra történő 
átszállásától számított egy éven belül válik 
ismertté, vélelmezhető, hogy fennállt a 
kárveszély átszállásának időpontjában, 
kivéve ha ez összeegyeztethetetlen az áru 
vagy a digitális tartalom természetével 
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jellegével. vagy a hiba jellegével.

Or. de

Indokolás

A magas szintű fogyasztóvédelem érdekében az áru, digitális tartalom vagy szolgáltatás hibás 
voltának feltételezésére vonatkozó határidőt egy évre kell meghosszabbítani. Ezzel a 
fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 
1999/44/EK irányelvben meghatározott eddigi minimális idő hat hónapról egy évre 
hosszabbodik.

Módosítás 461
Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 11 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vevő rendelkezésére álló jogorvoslatok Jogorvoslatok

Or. de

Módosítás 462
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vevő rendelkezésére álló jogorvoslatok A vevő rendelkezésére álló jogorvoslatok
(1) Az eladó szerződésszegése esetén a 
vevő az alábbiak bármelyikét teheti:

(1) Az eladó szerződésszegése esetén a 
vevő a jogorvoslatok igénybevételére való 
jogát a (2) és (4) bekezdés szerint 
érvényesítheti.
(2) Ha a vevő kereskedő, a vevő az 
alábbiak bármelyikét teheti:

a) követelheti a teljesítést e fejezet 3. 
szakasza szerint, amibe beletartozik a 
konkrét teljesítés, az áru vagy a digitális 
tartalom javítása vagy kicserélése;

a) követelheti a teljesítést e fejezet 3. 
szakasza szerint, amibe beletartozik a 
konkrét teljesítés, az áru vagy a digitális 
tartalom javítása vagy kicserélése;
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b) visszatarthatja a saját teljesítését e 
fejezet 4. szakasza szerint;

b) visszatarthatja a saját teljesítését e 
fejezet 4. szakasza szerint;

c) felmondhatja a szerződést e fejezet 5. 
szakasza szerint, és követelheti az esetleg 
már kifizetett ár visszafizetését a 17. 
fejezet szerint;

c) felmondhatja a szerződést e fejezet 5. 
szakasza szerint, és követelheti az esetleg 
már kifizetett ár visszafizetését a 17. 
fejezet szerint;

d) csökkentheti az árat e fejezet 6. szakasza 
szerint; valamint

d) csökkentheti az árat e fejezet 6. szakasza 
szerint; valamint

e) kártérítést követelhet a 16. fejezet 
szerint.

e) kártérítést követelhet a 16. fejezet 
szerint.

(2) Ha a vevő kereskedő: (3) A jogok (2) bekezdés szerinti 
érvényesítése esetén adott esetben:

a) a vevőnek a jogorvoslatok gyakorlására 
vonatkozó joga – a teljesítés 
visszatartásának kivételével – az eladónak 
az e fejezet 2. szakaszában meghatározott, 
szerződésszegés orvoslásához való jogától 
függ; valamint

a) a vevőnek a jogorvoslatok gyakorlására 
vonatkozó joga – a teljesítés 
visszatartásának kivételével – az eladónak 
az e fejezet 2. szakaszában meghatározott, 
szerződésszegés orvoslásához való jogától 
függ; valamint

b) a vevő hibára való hivatkozásra 
vonatkozó jogai az e fejezet 7. szakaszában 
meghatározott vizsgálati és értesítési 
követelményektől függnek.

b) a vevő hibára való hivatkozásra 
vonatkozó jogai az e fejezet 7. szakaszában 
meghatározott vizsgálati és értesítési 
követelményektől függnek.

(3) Ha a vevő fogyasztó: (4) Ha a vevő fogyasztó, a vevő:
a) a vevő jogai nem függenek az eladó 
szerződésszegésének orvoslásához való 
jogától; valamint

a) követelheti a teljesítést e fejezet 3. 
szakasza szerint, amibe beletartozik a 
konkrét teljesítés, az áru vagy a digitális 
tartalom javítása vagy kicserélése, vagy

b) az e fejezet 7. szakaszában 
meghatározott vizsgálati és értesítési 
követelményeket nem kell alkalmazni.

b) ésszerű időszakon belül felmondhatja a 
szerződést e fejezet 5. szakasza szerint, és 
követelheti az esetleg már kifizetett ár 
visszafizetését a 17. fejezet szerint. Ha a 
fogyasztó úgy dönt, hogy igénybe veszi ezt 
a jogot, a kereskedő nem hivatkozhat 
arra, hogy a fogyasztó már használatba 
vette az árut.

(4) Ha az eladó kimenti a 
szerződésszegését, a vevő élhet az (1)
bekezdésben említett jogorvoslatok 
bármelyikével, kivéve a teljesítés és a 
kártérítés követelését.

(5) Ha a vevő úgy dönt, hogy jogát a (4) 
bekezdés a) albekezdése szerint 
érvényesíti, és az eladó az adott 
kötelezettséget, az áruk vagy digitális 
tartalmak kijavítását vagy kicserélését 
ésszerű határidőn belül és a vevőnek 
okozott jelentős hátrány nélkül nem tudja 
teljesíteni, a vevő: 
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a) visszatarthatja a saját teljesítését e 
fejezet 4. szakasza szerint;
b) felmondhatja a szerződést e fejezet 5. 
szakasza szerint, és követelheti az esetleg 
már kifizetett ár visszafizetését a 17. 
fejezet szerint;
c) csökkentheti az árat e fejezet 6. 
szakasza szerint; valamint
d) kártérítést követelhet a 16. fejezet 
szerint.
(6) Ha az eladó kimenti a 
szerződésszegését, a vevő élhet az ebben a
cikkben említett jogorvoslatok 
bármelyikével, kivéve a teljesítés és a 
kártérítés követelését.

(5) A vevő az (1) bekezdésben említett 
jogorvoslatok egyikével sem élhet abban a 
mértékben, amennyiben maga adott okot az 
eladó szerződésszegésére.

(7) A vevő az ebben a cikkben említett 
jogorvoslatok egyikével sem élhet abban a 
mértékben, amennyiben maga adott okot az 
eladó szerződésszegésére.

(6) A nem összeegyeztethetetlen 
jogorvoslatok halmozhatók.

(8) A nem összeegyeztethetetlen 
jogorvoslatok halmozhatók.

Or. en

Módosítás 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 106 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a vevő kereskedő: (2) Ha a vevő kereskedő, akkor a vevő 
hibára való hivatkozásra vonatkozó jogai 
az e fejezet 7. szakaszában meghatározott 
vizsgálati és értesítési követelményektől 
függnek.

Or. de

Módosítás 464
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Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a vevő fogyasztó: törölve
a) a vevő jogai nem függenek az eladó 
szerződésszegésének orvoslásához való 
jogától; valamint
b) az e fejezet 7. szakaszában 
meghatározott vizsgálati és értesítési 
követelményeket nem kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 465
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a vevő fogyasztó: (3) Ha a vevő fogyasztó, akkor a vevő 
jogai nem függenek az eladó 
szerződésszegésének orvoslásához való 
jogától.

Or. en

Módosítás 466
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 106 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vevő jogai nem függenek az eladó 
szerződésszegésének orvoslásához való 
jogától; valamint

törölve
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Or. en

Módosítás 467
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 106 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e fejezet 7. szakaszában 
meghatározott vizsgálati és értesítési 
követelményeket nem kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 468
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 107 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a digitális tartalom szolgáltatására nem 
ellenérték fejében kerül sor, a vevő nem 
élhet a 106. cikk (1) bekezdésének a)–d)
pontjában említett jogorvoslatokkal. A 
vevő csak a 106. cikk (1) bekezdésének e) 
pontja szerinti kártérítési igényét 
érvényesítheti a tulajdonában – ideértve a 
hardvert, a szoftvert és az adatokat – a 
digitális tartalom hibája által okozott 
hátrányok vagy károk tekintetében, ide 
nem értve azt az elmaradt hasznot, amitől a 
vevőt a kár fosztotta meg.

Ha a digitális tartalom szolgáltatására nem 
ellenérték fejében kerül sor, a vevő nem 
élhet a 106. cikk (1) bekezdésének a)–e)
pontjában említett jogorvoslatokkal. A 
vevő csak a 106. cikk (1) bekezdésének e) 
pontja szerinti kártérítési igényét 
érvényesítheti a tulajdonában – ideértve a 
hardvert, a szoftvert és az adatokat – a 
digitális tartalom hibája által okozott 
hátrányok vagy károk tekintetében, ide 
nem értve azt az elmaradt hasznot, amitől a 
vevőt a kár fosztotta meg.

Or. de

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy egy ingyenes szoftver vonatkozásában miért kellene szerződésszegés 
miatt kártérítést biztosítani. Kérdéses, hogy ez egyáltalán a közös európai adásvételi jog 
hatálya alá tartozik-e, de ezt kis is kell zárni. A szabadúszó fejlesztőket fenyegető kárveszély 
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kiszámíthatatlan lenne, ha szélsőséges esetben több ezer felhasználóval szemben kellene 
felelősséget vállalniuk, mivel a forgalmazás gyakran olyan különféle csatornákon keresztül 
történik, amelyeket a fejlesztők nem tudnak ellenőrizni.

Módosítás 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eladó általi orvoslás Az eladó általi orvoslás

(1) Az az eladó, amely felkínálta a korai 
teljesítést, de tájékoztatták arról, hogy a 
teljesítés hibás, új és megfelelő teljesítést 
kínálhat fel, ha arra lehetősége van a 
teljesítésre rendelkezésre álló határidőn 
belül.

(1) Az az eladó, amely hibás teljesítést 
végzett, miután tudomást szerzett a hibás 
teljesítésről, a 111. cikk szerint késedelem 
nélkül felkínálhatja az utólagos teljesítést 
a saját költségére.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó esetekben az eladó, aki felkínálta a 
hibás teljesítést – miután késedelem 
nélkül tájékoztatták a hibáról –
felajánlhatja, hogy orvosolja azt a saját 
költségére.

(2) A vevő az utólagos teljesítésre 
vonatkozó ajánlatot csak akkor utasíthatja 
el, ha:

a) nincs lehetőség az azonnali és a vevő 
részére jelentős kényelmetlenséggel nem 
járó utólagos teljesítésre,
b) a vevő okkal feltételezi, hogy az eladó 
jövőbeli teljesítésében nem bízhat, vagy
c) a teljesítési késedelem alapvető 
szerződésszegéshez vezetne.

(3) A szerződésszegés orvoslására tett 
ajánlatot nem zárja ki a felmondásról 
szóló értesítés.

(3) Ha a (2) bekezdés nem alkalmazandó, 
az eladónak ésszerű határidőn belül kell 
utólagos teljesítést végeznie, ami a 
fogyasztói szerződések esetén a 30 napot 
nem haladhatja meg. Ha a vevő az eladó 
számára megállapít egy ésszerű határidőt, 
ez a határidő kötelező erejű.

(4) A vevő csak akkor utasíthat vissza egy 
orvoslásra tett ajánlatot, ha:

(4) A vevő saját teljesítését az utólagos 
teljesítés elvégzéséig visszatarthatja. 
Amennyiben az utólagos teljesítés 
lehetőségével nem összeegyeztethetőek, a 
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vevő egyéb jogai a (3) bekezdésben 
meghatározott ésszerű határidő lejártáig 
felfüggesztésre kerülnek.

a) nincs lehetőség az azonnali és a vevő 
részére jelentős kényelmetlenséggel nem 
járó orvoslásra;
b) a vevő okkal tételezi fel, hogy az eladó 
jövőbeli teljesítésében nem bízhat; vagy
c) a teljesítési késedelem alapvető 
szerződésszegéshez vezetne.
(5) Az eladónak ésszerű határidő áll 
rendelkezésre a szerződésszegés 
orvoslására.

(5) Az utólagos teljesítés ellenére 
fennmarad a vevő joga arra, hogy 
kártérítést kérjen a késedelem, illetve 
minden olyan hátrány miatt, amelyet az 
utólagos teljesítés okozott vagy nem 
akadályozott meg.

(6) A vevő az orvoslástól függően 
visszatarthatja a teljesítést, de a vevő azon 
jogai, amelyek összeegyeztethetetlenek 
azzal, hogy az eladó számára határidőt 
engedett az orvoslásra, felfüggesztésre 
kerülnek a szóban forgó határidő 
lejártáig.
(7) Az orvoslás ellenére fennmarad a vevő 
joga arra, hogy kártérítést kérjen a 
késedelem, illetve minden olyan hátrány 
miatt, amelyet az orvoslás okozott vagy 
nem akadályozott meg.

Or. de

Indokolás

Alapvetően indokolt a fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelv arra vonatkozó 
határozata, hogy az eladó számára a fogyasztóval szemben is biztosítsa a második teljesítésre 
(utólagos teljesítés) irányuló kísérletet, és ezt a közös európai adásvételi jogról szóló 
rendeletbe is be kellene illeszteni. Meg kell őrizni a fogyasztónak az utólagos teljesítés – a 
„kijavítás” és „kicserélés” – formái közötti választásra vonatkozó jogát. A B2B 
kereskedelemben az eladó egyedi jogorvoslatra vonatkozó joga – ahogyan azt eddig a 
rendeletre irányuló javaslat előírta – elhanyagolható.

Módosítás 470
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Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 110 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a kereskedő hibás teljesítés esetén 
a fogyasztó kérése ellenére nem biztosítja 
a hiba orvoslását, hanem felajánlja, hogy 
a fogyasztó a szerződéses jótállás 
keretében kérjen jogorvoslatot, a 
kereskedőnek engedélyeznie kell, hogy a 
jótállás vonatkozásában folytatott 
eljárásokat, a fogyasztó és a jótállásra 
kötelezett nyilatkozataival együtt a 
kötelezettségei tekintetében ellene
érvényesítsék.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára hátrányos lehet, ha a megvásárolt termék hibája esetén a gyártói 
jótállás és nem a 106. cikk szerinti adásvételi rendelkezések keretében kér jogorvoslatot. 
Például a jótállási jogok elévülhetnek, amíg a vevő hasztalan vitába bocsátkozik a gyártóval a 
jótállás érvényességéről. Az adásvételi szerződéstől való elállás tovább nehezül, ha a vevőnek 
a kijavításra tett sikertelen kísérletek után a gyártón keresztül ismét kijavítást kell kérnie az 
eladótól, mielőtt elállhatna a szerződéstől. Ez méltánytalan, ha a fogyasztó az eladó 
kezdeményezésére – aki így elkerüli a jótállás saját magával szemben való érvényesítését – a 
jótállás keretében kér jogorvoslatot. Ezért az eladónak engedélyeznie kell, hogy érvényesítsék 
ellene a fogyasztó és a jótállás kötelezettje eljárásait és nyilatkozatait.

Módosítás 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 110 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ha a fogyasztó jogorvoslatot kér a 
kereskedőtől, amíg a jogorvoslat teljesen 
le nem zárul, illetve a fogyasztó a 142. 
cikk szerint újra fizikailag nem birtokolja 
vagy ellenőrzése alatt nem tartja az árut, a 



AM\934215HU.doc 77/100 PE510.531v01-00

HU

kereskedőre hárul az áru 
megsemmisülésével vagy károsodásával 
kapcsolatos kárveszély. Az első mondatot 
attól az időponttól kell alkalmazni, amikor 
a fogyasztó a jogorvoslati igényének 
bejelentése után az árut átadja a 
kereskedőnek vagy szállítás esetén az első 
fuvarozónak.

Or. de

Indokolás

A jogorvoslat teljesítése során a fogyasztót nem szabad a megvásárolt termék véletlen 
megsemmisülésének vagy károsodásának a következményeivel terhelni. A hibás áru 
szállításakor fellépő kárveszéllyel kapcsolatos felelősségvállalás különösen visszatarthatja a 
fogyasztót attól, hogy érvényesítse a jogait.

Módosítás 472
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 110 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítés lehetetlen lenne vagy 
jogellenesé vált; vagy

a) a teljesítés lehetetlen vagy jogellenes 
lenne; vagy

Or. de

Indokolás

A teljesítés legfeljebb esetlegesen lehet jogellenes. Nem jogellenes azonban, ha nem történt 
meg. Ezért a helyes megfogalmazás: „jogellenes lenne”. Továbbá a 111. cikk is így fogalmaz.

Módosítás 473
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy fogyasztói adásvételi szerződés (1) Ha egy fogyasztói adásvételi szerződés 
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esetén a kereskedőnek a 110. cikk (2) 
bekezdése szerint kell a hibát orvosolnia, a 
fogyasztó választhat a kijavítás és a 
kicserélés között, kivéve ha az általa 
választott megoldás jogellenes vagy 
lehetetlen lenne, vagy a másik 
lehetőséggel összehasonlítva aránytalan 
költséget róna az eladóra, figyelembe 
véve:

esetén a kereskedőnek a 110. cikk (2) 
bekezdése szerint kell a hibát orvosolnia, 
akkor választhat a kijavítás és a kicserélés 
között, amit egy meghatározott, 30 napot 
nem meghaladó határidőn belül kell 
teljesítenie. Ezalatt a fogyasztó nem vehet 
igénybe más jogorvoslatot, de 
visszatarthatja a teljesítést.

Or. de

Indokolás

A kereskedő jobban tud dönteni arról, hogy indokolt-e javítás. Gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból nem megfelelő ezt a fogyasztó választására bízni, mivel nagy valószínűséggel a 
csere mellett döntene. Sok áru azonban a kijavítás után többé nem adható el, ezért így le 
kellene selejtezni őket. A választás jogának ugyanakkor csak az első utólagos teljesítés során 
szabadna a kereskedőnél maradnia (ld. a (2) bekezdés módosítását).

Módosítás 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy fogyasztói adásvételi szerződés 
esetén a kereskedőnek a 110. cikk (2) 
bekezdése szerint kell a hibát orvosolnia, a 
fogyasztó választhat a kijavítás és a 
kicserélés között, kivéve ha az általa 
választott megoldás jogellenes vagy 
lehetetlen lenne, vagy a másik lehetőséggel 
összehasonlítva aránytalan költséget róna 
az eladóra, figyelembe véve:

(1) Ha egy fogyasztó utólagos teljesítést 
kérhet vagy a kereskedő ilyet felajánl, a 
fogyasztó térítésmentes jogorvoslatot 
követelhet, úgy, hogy választ a kijavítás és 
a kicserélés között, kivéve ha az általa 
választott megoldás jogellenes vagy 
lehetetlen lenne, vagy a másik lehetőséggel 
összehasonlítva aránytalan költséget róna 
az eladóra, figyelembe véve:

Or. de

Módosítás 475
Jürgen Creutzmann



AM\934215HU.doc 79/100 PE510.531v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az áru hibátlan állapotbani értékét; törölve

Or. de

Indokolás

A választás jogának az első utólagos teljesítés során a kereskedőnél kell lennie. Ezért ezt a 
pontot törölni kell.

Módosítás 476
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hiba jelentőségét; valamint törölve

Or. de

Indokolás

A választás jogának az első utólagos teljesítés során a kereskedőnél kell lennie. Ezért ezt a 
pontot törölni kell.

Módosítás 477
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azt, hogy az alternatív jogorvoslat a 
fogyasztónak okozott jelentős 
kényelmetlenség nélkül végrehajtható-e.

törölve

Or. de
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Indokolás

A választás jogának az első utólagos teljesítés során a kereskedőnél kell lennie. Ezért ezt a 
pontot törölni kell.

Módosítás 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdéssel 
összhangban kijavítás vagy kicserélés 
formájában kérte a hiba orvoslását, a 
fogyasztó más jogorvoslattal csak akkor 
élhet, ha a kereskedő 30 napot meg nem 
haladó ésszerű határidőn belül nem végzi 
el a kijavítást vagy kicserélést. 
Ugyanakkor a fogyasztó ezalatt 
visszatarthatja a teljesítést.

törölve

Or. de

Módosítás 479
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 111 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdéssel 
összhangban kijavítás vagy kicserélés 
formájában kérte a hiba orvoslását, a 
fogyasztó más jogorvoslattal csak akkor 
élhet, ha a kereskedő 30 napot meg nem 
haladó ésszerű határidőn belül nem végzi 
el a kijavítást vagy kicserélést. 
Ugyanakkor a fogyasztó ezalatt 
visszatarthatja a teljesítést.

(2) Ha a kereskedő 30 napot meg nem 
haladó ésszerű határidőn belül nem végzi 
el a kijavítást vagy kicserélést, valamint ha 
az utólagos teljesítésre tett kísérlet nem 
eredményezi az áruk megfelelőségét, a 
fogyasztó választhat a kijavítás és a 
kicserélés között.

Or. de
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Indokolás

Gazdasági és környezetvédelmi szempontból ésszerűbb a kicserélés és az újbóli kijavítás 
közötti választást csak akkor a fogyasztóra bízni, ha a kijavítás egyszer már meghiúsult.

Módosítás 480
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 113 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fogyasztói adásvételi szerződésben 
a teljesítés egésze visszatartható, kivéve, 
ha a teljesítés egészének visszatartása 
súlyosan aránytalan a szerződésszegés 
mértékéhez képest.

Or. de

Indokolás

A teljesítés egészének visszatartására vonatkozó jog a gyakorlatban a fogyasztó 
leghatékonyabb nyomásgyakorló eszköze ahhoz, hogy jogait jobban érvényesíthesse. A magas 
szintű fogyasztóvédelem érdekében ezért mindig lehetőséget kell biztosítani a teljesítés 
egészének visszatartására, kivéve, ha e jog gyakorlása teljesen aránytalan lenne.

Módosítás 481
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vevő önmagában nem alapvető 
átadási késedelem esetén is felmondhatja a 
szerződést, ha ésszerű hosszúságú 
póthatáridőt biztosít a teljesítésre, és az 
eladó e határidőn belül nem teljesít.

(1) A vevő önmagában nem alapvető 
szerződésszegésnek minősülő átadási 
késedelem esetén is felmondhatja a 
szerződést, ha ésszerű hosszúságú 
póthatáridőt biztosít a teljesítésre, és az 
eladó e határidőn belül nem teljesít.

Or. de
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Indokolás

Az eredeti szöveg nem egyértelmű. Nem alapvető késedelemről, hanem alapvető 
szerződésszegésről van szó.

Módosítás 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 117 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdést nem kell alkalmazni: (2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, 
ha egyáltalán nem történt teljesítés.

Or. de

Indokolás

A vevő arra vonatkozó jogát, hogy szerződésszegés miatt felmondja a szerződést, fogyasztói 
szerződések esetén is korlátozni kell, mivel mindkét fél érdekében a szerződés sorsa nem 
maradhat bizonytalan, különösen ha erre az időszakra nem ítéltek meg kártérítést. A 
fogyasztótól elvárható továbbá, hogy ésszerű határidőn belül éljen a felmondási jogával.

Módosítás 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 119 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a vevő fogyasztó; vagy törölve

Or. de

Módosítás 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 119 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha egyáltalán nem kínáltak fel 
teljesítést.

törölve

Or. de

Módosítás 485
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 124 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Kereskedő és fogyasztó közötti 
szerződésben a fogyasztó nem felelős az 
adott fizetési módok használata 
tekintetében azokért a költségekért, 
amelyek meghaladják a kereskedő által 
viselt, az ilyen módok használatából 
származó költségeket.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a rendelkezés kevéssé alkalmazható a gyakorlatban. A kereskedőnek a fizetési szolgáltató 
díjai miatt többletköltségei léphetnek fel. Ezek a díjak a fizetés módja szerint változóak 
lehetnek. Hogyan lehetne kiszámolni a valós költségeket, ha például egy adott fizetési mód 
több belső adminisztratív terhet okoz, mint más módok? A kereskedőnek ezért lehetőséget kell 
biztosítani, hogy átalánydíjat határozzon meg, például: „A kártyás fizetés díja: 5 euró”.

Módosítás 486
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 135 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eladó önmagában nem alapvető 
teljesítési késedelem esetén is felmondhatja 

(1) Az eladó önmagában nem alapvető 
szerződésszegésnek minősülő teljesítési 
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a szerződést, ha ésszerű hosszúságú 
póthatáridőt biztosít a teljesítésre, és a vevő 
e határidőn belül nem teljesít.

késedelem esetén is felmondhatja a 
szerződést, ha ésszerű hosszúságú 
póthatáridőt biztosít a teljesítésre, és a vevő 
e határidőn belül nem teljesít.

Or. de

Indokolás

Az eredeti szöveg nem egyértelmű. Nem alapvető késedelemről, hanem alapvető 
szerződésszegésről van szó.

Módosítás 487
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 139 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a teljesítést késve kínálták 
fel, vagy a felkínált teljesítés egyébként 
hibás, az eladó elveszíti az e szakasz 
alapján történő felmondásra vonatkozó 
jogát, ha nem küldi el a felmondásról szóló 
értesítést attól az időponttól számított 
ésszerű határidőn belül, amikor tudomást 
szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a 
felkínálásról vagy a hibáról.

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 488
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 141 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A környezetbarát tervezésen alapuló 
termékekre vonatkozó jogszabályi 
felelősségi időtartam
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó, 
valamint az energiával kapcsolatos 
termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozó követelmények megállapítási 
kereteinek létrehozásáról szóló 
2009/125/EK irányelv szerinti, 
környezetbarát tervezésen alapuló 
termékek megfelelési időszaka megegyezik 
a 2009/125/EK irányelv végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott időszakkal, 
amennyiben meghaladja a 6 évet.

Or. en

Indokolás

A fenntartható fogyasztás előmozdítása, valamint a fogyasztóknak a környezettudatos 
tervezéssel kapcsolatos jogszabályokban rögzített normák alapulvételével fejlesztett 
termékekbe vetett bizalmának létrehozása révén biztosítani kell, hogy a fogyasztó a termék 
egész élettartama alatt számíthasson a jótállásra. Ezt az időtartamot a 2009/158/EK irányelv 
végrehajtási intézkedései alapján kell megállapítani, amelyek már előírják, hogy értékelni kell 
a termék várható élettartamát, vagyis annak a terméknek az állapotát, amely az első 
használatának végét elérte, egészen a megsemmisítéséig.

Módosítás 489
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 141 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közvetlen gyártói felelősség
(1) A gyártó közvetlen kijavítási vagy 
kicserélési felelősséggel tartozik a 
fogyasztó felé olyan szerződésszegés 
esetében, amely a kárveszélynek a termék 
vagy digitális tartalom tekintetében a 
fogyasztóra való átszállása időpontjában a 
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10. cikkben meghatározott időszakon 
belül fennállt. A fogyasztónak joga van a 
7. cikk (1) bekezdésében előírt feltételek 
mellett választani a kijavítás és a 
kicserélés között.
(2) A gyártó kijavítja vagy kicseréli az 
árut, legkésőbb 30 nappal azután, hogy 
tájékoztatták a hibáról.
(3) Ez a cikk nem érinti a felelősség más 
felekre – például az importőrre vagy a 
fuvarozóra – való kiterjesztésére vagy a 
jogorvoslatra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat. 

Or. en

Indokolás

A gyártó közvetlen felelőssége erősítheti a fogyasztói bizalmat. A fogyasztó adott esetben 
közvetlenül a saját országában székhellyel rendelkező gyártóhoz fordulhat, és nem kell a 
hibás terméket az egész EU területén oda-vissza küldözgetnie. Egy valódi belső piacon a 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni annak eldöntését, hogy probléma esetén kihez 
fordulnak.

Módosítás 490
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 142 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Fogyasztói adásvételi szerződés esetén 
a kárveszély akkor száll át, amikor a 
fogyasztó vagy a fogyasztó által e célból 
kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 
személy fizikailag birtokba veszi az árut 
vagy azt a birtokba vehető adathordozót, 
amin a digitális tartalmat szolgáltatják.

(1) Fogyasztói adásvételi szerződés esetén 
a kárveszély akkor száll át, amikor a 
fogyasztó vagy a fogyasztó által e célból 
kijelölt harmadik személy fizikailag 
birtokba veszi az árut vagy azt a birtokba 
vehető adathordozót, amin a digitális 
tartalmat szolgáltatják. Ha az eladó 
biztosítja a lehetőséget a fogyasztónak, 
hogy válasszon a fuvarozók között, ezek a 
fuvarozók e bekezdés értelmében nem 
tekintendők kijelölt harmadik félnek.

Or. de
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Indokolás

Ha a fogyasztó maga határozza meg a fuvarozót, a kárveszélynek egyenesen rá kell átszállnia. 
Ha azonban a fogyasztó például egy weboldalon különböző csomagküldő szolgálatok között 
választ, akkor nem kijelölt harmadik félről van szó. Ellenkező esetben a fogyasztó a kárveszély 
átszállása szempontjából rosszabb helyzetben lenne, amikor kiválaszthatja a fuvarozót.

Módosítás 491
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 142 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan szerződés esetében, ahol a 
digitális tartalmat nem birtokba vehető 
adathordozón szolgáltatják, a kárveszély 
akkor száll át, amikor a fogyasztó vagy a 
fogyasztó által e célból kijelölt harmadik 
személy megszerzi a digitális tartalmat.

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 142 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés kivételével az (1) és 
(2) bekezdés nem alkalmazható, ha a 
fogyasztó nem teljesíti az áruval vagy a 
digitális tartalommal kapcsolatos átvételi 
kötelezettségét és a szerződésszegést nem 
menti ki a 88. cikk szerint. Ebben az 
esetben a kárveszély abban az időpontban 
száll át, amikor a fogyasztó vagy a 

törölve
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fogyasztó által kijelölt harmadik személy 
az áru birtokába lépett volna, vagy 
megszerezte volna a digitális tartalmat, ha 
az átvételi kötelezettség teljesült volna.

Or. de

Módosítás 493
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 152 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fogyasztói szerződés esetén a 
kapcsolódó szolgáltatás tekintetében 
megjelölt költségszint kötelező erejű, ha 
kifejezetten másként nem rendelkeznek. E 
költségek kötelező erejű összegét nem 
szabad túllépni.

Or. de

Indokolás

A fogyasztónak különösen magas szintű védelemre van szüksége a becsült költségekkel 
kapcsolatban. A nem kötelező erejű költségbecslés mellett – mely költségek a 152. cikk (1) és 
(2) bekezdése értelmében adott esetben túlléphetők – a kötelező erejű költségbecslést is 
szabályozni kell. A kereskedőnek egyértelmű tájékoztatást kell adnia arról, hogy egy adott 
költségbecslés kötelező erejű-e.

Módosítás 494
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 155 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 
megrendelő jogorvoslati lehetőségeit a 
szolgáltatást nyújtó fél szerződésszegés 
orvoslásához fűződő jogára is figyelemmel 

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül a 
megrendelő jogorvoslati lehetőségeit a 
szolgáltatást nyújtó fél szerződésszegés 
orvoslásához fűződő jogára is figyelemmel 
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kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a 
megrendelő fogyasztó is egyben, vagy sem.

kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 495
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 155 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 101. cikkben említettetek szerinti 
fogyasztói adásvételi szerződés keretében 
előforduló szakszerűtlen üzembehelyezés
esetén a megrendelő rendelkezésére álló 
jogorvoslati lehetőségeket a szolgáltatást 
nyújtó fél szerződésszegés orvoslásához 
fűződő jogára tekintet nélkül kell 
alkalmazni.

(3) Kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
szerződés esetén a megrendelő 
rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségeket a szolgáltatást nyújtó fél 
szerződésszegés orvoslásához fűződő 
jogára tekintet nélkül kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 496
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 155 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatást nyújtó fél 
szerződésszegés orvoslási jogával 
kapcsolatban kereskedő és fogyasztó 
közötti szerződésekben a 109. cikk (5) 
bekezdése szerinti ésszerű határidő nem 
haladhatja meg a harminc napot;

törölve

Or. de

Módosítás 497
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Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 155 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hibás teljesítés orvoslásával 
kapcsolatban a 111. és 112. cikk nem 
alkalmazható;

törölve

Or. de

Módosítás 498
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 158 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jelentése (várható 
eltarthatósági idő)
[...]-ig
a) a Bizottság vizsgálatokat folytat, melyek 
révén meg kell állapítani, elemezni és 
értékelni kell, hogy a várható 
eltarthatósági idő milyen hatást gyakorol 
a termékek életciklusára, továbbá
b) a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek ezen irányelv 
végrehajtásáról, valamint azokról az 
intézkedésekről, amelyek a termékek 
várható eltarthatósági idejével kapcsolatos 
problémák megoldásához szükségesek.

Or. en

Indokolás

A várható eltarthatóságra vonatkozó jelenlegi gyakorlat célja, hogy csökkentse az egyes 
termékek életciklusát. A jelenlegi vívmányok ezzel a problémával nem foglalkoznak. Ezért 
értékelni kell azt, hogy ez a gyakorlat a meglévő jótállási jogok tekintetében hogyan 
befolyásolja a termék életciklusát (vagyis olyan termékek esetében, amelyek két év után 
meghibásodnak azokban a tagállamokban, amelyek a fogyasztási cikkek adásvételéről szóló 
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1999-es irányelvben meghatározott minimum időszakot átültették), és milyen intézkedésekre 
van szükség ahhoz, hogy visszaszorítsák vagy szankcionálják a várható eltarthatósági idő 
meghatározását.

Módosítás 499
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 158 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kártérítéshez való jog
(1) Ha az utolsó eladó a gyártó, egy 
korábbi eladó vagy más közvetítő 
cselekménye vagy mulasztása miatt felel a 
fogyasztóval szemben, az utolsó eladó 
jogosult visszkeresetet érvényesíteni a 
szerződésláncon belül a felelős személlyel 
(személyekkel) szemben.
(2) A tagállamok meghatározzák az (1) 
bekezdésben előírt jogorvoslati 
intézkedéseket és az igénybevétel 
feltételeit. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás beilleszti a fogyasztási cikkek adásvételéről szóló 1999-es irányelv 4. cikkét. 

Módosítás 500
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 158 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló jelentés 
és azok felülvizsgálata
[xxx]-ig a Bizottság jelentést nyújt be az 
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Európai Parlamentnek a fogyasztókkal 
kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelv alkalmazásáról az 
irányelv alkalmazási körébe tartozó 
különböző területek tekintetében, és adott 
esetben módosítási javaslatokat nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv horizontális uniós jogszabály, amely 
különböző területeken szabályozza a szerződési feltételeket. A fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos közösségi vívmányok felülvizsgálata keretében a Bizottságnak értékelnie kell e 
jogszabály alkalmazását, hogy azonosíthassa a különböző piacok (pl. a digitális tartalmak 
rendelkezésre bocsátása, távközlési szolgáltatások, energia stb.) fogyasztói szerződéseivel 
kapcsolatos problémákat, melyeket aztán a 93/13/EGK irányelv felülvizsgálata során kell 
megoldani.

Módosítás 501
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 167 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kamatfizetési kötelezettség nem 
esedékes a hitelező által az adósnak küldött 
azon felszólítást követő 30 napig, 
amelyben a hitelező meghatározta a 
kamatfizetési kötelezettséget és annak 
mértékét. A felszólítás a fizetés esedékessé 
válását megelőzően megküldhető.

(2) A kamatfizetési kötelezettség nem 
esedékes a hitelező által az adósnak küldött 
azon felszólítást követő 20 napig, 
amelyben a hitelező meghatározta a 
kamatfizetési kötelezettséget és annak 
mértékét. A felszólítás a fizetés esedékessé 
válását megelőzően megküldhető.

Or. de

Módosítás 502
Toine Manders
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 168 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdés szerint meghatározott 
fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 
napot, kivéve ha a felek kifejezetten ezzel 
ellentétesen egyeznek meg és ez a 
megegyezés nem minősül 
tisztességtelennek a 170. cikk szerint.

(4) A (2) bekezdés szerint meghatározott 
fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 
napot, kivéve ha a felek kifejezetten ezzel 
ellentétesen egyeznek meg és ez a 
megegyezés nem minősül 
tisztességtelennek a 170. cikk szerint. A 
kormányzati szervekre és ügynökségekre 
vonatkozó fizetési határidők nem 
haladhatják meg a 30 napot. 

Or. en

Módosítás 503
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 179 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rövid elévülési idő két év. (1) A rövid elévülési idő három év.

Or. de

Indokolás

A magas szintű fogyasztóvédelem érdekében az elévülési időt meg kell hosszabbítani. 
Ezenkívül egyébként több uniós tagállamban a jótállás érvényesítése tekintetében, illetve hiba 
vagy kártérítés esetén eleve hosszabb elévülési időket írtak elő.

Módosítás 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 179 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az elévülés akkor lép hatályba, 
amikor a korábban letelő időszak véget ér.
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Or. de

Módosítás 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 184 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az adós részleges fizetés, kamatfizetés, 
biztosítékadás, beszámítás útján vagy 
bármely egyéb módon elismeri a hitelező 
vele szembeni jogát, egy új rövid elévülési
idő kezdődik.

(1) Ha az adós részleges fizetés, 
kamatfizetés, biztosítékadás, beszámítás 
útján vagy bármely egyéb módon elismeri 
a hitelező vele szembeni jogát, egy új rövid 
elévülési idő kezdődik.

(2) Ugyanez vonatkozik arra az esetre, 
amikor az eladó a szolgáltatásokat utólag 
teljesítette.

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat eddig nem rendelkezett arról a kérdésről, hogy az eladó 109. és 
azt követő cikkek szerinti utólagos teljesítése milyen hatással van a vevő 106. cikk szerinti, 
jogorvoslatra való jogának elévülésére. Ez a kérdés komoly gyakorlati jelentőséggel bír a 
vevőre és az eladó szerződéssel kapcsolatos költségszámítására nézve. Ennek szabályozása 
mindkét fél számára jogbiztonságot teremt.

Módosítás 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 186 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. rész. Egyéb rendelkezések
Egyeztetés
A kereskedő köteles a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv szerint 
peren kívüli vitarendezési eljárásban részt 
venni, ha ezt a fogyasztó jogszerűen 
kérelmezi.

Or. de

Indokolás

A bírósági úton való jogérvényesítés határokon átnyúló szerződések esetén mindkét fél 
számára jelentős költséggel és kockázattal jár. A közös európai adásvételi jog eszközeibe 
vetett fogyasztói bizalom előmozdítása érdekében a szerződés megkötésével peren kívüli 
vitarendezésre is lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás 507
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elállási jog gyakorlásához Önnek 
egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán 
küldött levélben, fax vagy e-mail útján) 
értesítenie kell minket (2) a szerződéstől 
való elállásra vonatkozó döntéséről. 
Használhatja a csatolt elállási 
formanyomtatványt, de ez nem kötelező.

Az elállási jog gyakorlásához Önnek 
egyértelmű nyilatkozatban (pl. levélben, 
fax vagy e-mail útján) tájékoztatnia kell 
minket (2) a szerződéstől való elállásra 
vonatkozó döntéséről. Használhatja a 
csatolt elállási formanyomtatványt-mintát, 
de ez nem kötelező.

Or. de

Módosítás 508
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha Ön eláll a szerződéstől, mi minden
Öntől átvett minden kifizetést – ideértve a 
szállítási költségeket (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek az Ön 

Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől átvett 
minden kifizetés – ideértve a szállítási 
költségeket (kivéve azokat a 
többletköltségeket, amelyek az Ön 
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választása szerinti és az általunk kínált 
normál szállítás legolcsóbb módjától eltérő 
szállítási módból adódnak) –késedelem 
nélkül a lehető leghamarabb, de
legkésőbb 14 nappal azt követően, hogy 
tudomást szerzünk az Ön elállásra 
vonatkozó döntéséről, visszatérítünk az Ön 
részére. A visszatérítést az eredeti 
fizetéssel azonos fizetési módon teljesítjük, 
kivéve, ha Önnel kifejezetten másként 
állapodtunk meg. Önre nézve a 
visszatérítés semmi esetre sem fog 
díjfizetési kötelezettséget keletkeztetni. 4

választása szerinti és az általunk kínált 
normál szállítás legolcsóbb módjától eltérő 
szállítási módból adódnak) –
visszatérítésre kerül az Ön részére. A 
visszafizetés legkésőbb 14 nappal azt 
követően történik, hogy tudomást szerzünk 
az Ön elállásra vonatkozó döntéséről. Ezt 
az eredeti fizetéssel azonos fizetési módon 
teljesítjük, kivéve, ha Önnel kifejezetten 
másként állapodtunk meg. Önre nézve a 
visszatérítés semmi esetre sem fog 
díjfizetési kötelezettséget keletkeztetni. 4

Or. de

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás 509
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adásvételi szerződés esetében: „amikor 
Ön vagy az Ön által kijelölt, a szállítótól 
eltérő harmadik fél az árut fizikailag 
birtokba veszi.”;

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Módosítás 510
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy megrendelésben rendelt, de külön c) egyetlen adásvételi szerződés keretében



AM\934215HU.doc 97/100 PE510.531v01-00

HU

átadott több áru esetén: „amikor Ön vagy 
az Ön által kijelölt, a szállítótól eltérő 
harmadik fél az utolsó árut fizikailag 
birtokba veszi.”;

rendelt, de külön átadott több áru esetén: 
„amikor Ön vagy az Ön által kijelölt, a 
szállítótól eltérő harmadik fél az utolsó árut 
fizikailag birtokba veszi.”;

Or. de

Módosítás 511
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) több tételből vagy darabból álló áruk 
átadására vonatkozó szerződés esetén: 
„amikor Ön vagy az Ön által kijelölt, a 
szállítótól eltérő harmadik fél az utolsó 
tételt vagy darabot fizikailag birtokba 
veszi.”;

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Módosítás 512
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben a szerződés tárgya áruk 
rendszeres szállítása meghatározott 
időszak alatt: „amikor Ön vagy az Ön által 
kijelölt, a szállítótól eltérő harmadik fél az 
első árut fizikailag birtokba veszi.”;

e) valamely áru meghatározott időszakon 
belüli rendszeres szállítására vonatkozó 
szerződés esetén: „amikor Ön vagy az Ön 
által kijelölt, a szállítótól eltérő harmadik 
fél az első árut fizikailag birtokba veszi.”;

Or. de

Módosítás 513
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben Ön a honlapján biztosítja a 
fogyasztó számára a szerződéstől való 
elállásra vonatkozó információk 
elektronikus formában történő kitöltését és 
benyújtását, illessze be az alábbiakat:
„Önnek arra is lehetősége van, hogy 
honlapunkon [illessze be az internetcímet] 
elektronikus úton töltse ki és nyújtsa be az 
elállási formanyomtatványt, vagy bármely 
egyéb egyértelmű nyilatkozatot. 
Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, tartós 
adathordozó (pl.: e-mail) útján 
haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az 
elállási nyilatkozat hozzánk való 
beérkeztét.”

3. Amennyiben Ön a honlapján biztosítja a 
fogyasztó számára a szerződéstől való 
elállásra vonatkozó információk 
elektronikus formában történő kitöltését és 
benyújtását, illessze be az alábbiakat: „Az 
elállásinyilatkozat-mintát vagy bármely 
más egyértelmű nyilatkozatot Ön 
weboldalunkon elektronikusan is 
kitöltheti és benyújthatja [beillesztendő az 
internetes cím]. Amennyiben a fentiek 
mellett dönt, haladéktalanul 
visszaigazoljuk Önnek az elállási 
nyilatkozat hozzánk való beérkeztét (pl. e-
mail útján).”

Or. de

Indokolás

A szöveg így érthetőbb.

Módosítás 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 5 pont – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Amennyiben távollevők között létrejött 
szerződés esetében nem ajánlja fel az áru
visszaszállításának költségeit, és az áru
rendes körülmények között természeténél 
fogva nem küldhető vissza postai úton: 
„Önnek kell viselnie az áru 
visszaszállításának közvetlen költségeit, 
___ EUR [illessze be az összeget].”; vagy 
amennyiben az áruk visszaszállításának 
költségeit nem lehet ésszerűen előre 

– Ha Ön nem ajánlja fel, hogy vállalja az 
áruk visszaszállításának költségeit, és az 
áruk rendes körülmények között 
tulajdonságaiknál fogva nem küldhetők
vissza postai úton: „Önnek kell viselnie az 
áru visszaszállításának közvetlen 
költségeit, … EUR [illessze be az összeget] 
értékben.”; vagy amennyiben a költségeket
nem lehet ésszerűen előre kiszámolni:
„Önnek kell viselnie az áruk



AM\934215HU.doc 99/100 PE510.531v01-00

HU

kiszámolni: „Önnek kell viselnie az áruk 
visszaszállításának közvetlen költségeit. A 
becsült maximális költség körülbelül ___ 
EUR [illessze be az összeget].”; vagy azt, 
hogy

visszaszállításának közvetlen költségeit. A 
becsült maximális költség körülbelül ___ 
EUR [illessze be az összeget].”; vagy azt, 
hogy

Or. de

Indokolás

A „távollevők között” kifejezés törlése mellett szükség volt a fogyasztói jogokról szóló 
irányelvhez való hozzáigazításra.

Módosítás 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 függelék – 10 bekezdés – 5 pont – b pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Ha üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés esetében az áru természeténél 
fogva rendes körülmények között nem 
küldhető vissza postai úton, és azt a 
szerződés megkötésekkor a fogyasztó 
otthonába szállították: „Saját 
költségünkön visszaszállítjuk az árut.”

törölve

Or. de

Módosítás 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedő köteles tájékoztatni Önt a 
szerződéssel kapcsolatos fontos
információkról, például a termékről és 
annak valamennyi adót és díjat tartalmazó 

A kereskedő köteles tájékoztatni Önt az 
Önök közötti megállapodás tárgyát 
képező, szerződéssel kapcsolatos fontos 
rendelkezésekről, például a termékről és 
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áráról, továbbá a kereskedő 
elérhetőségéről. A tájékoztatásnak 
részletesebbek kell lennie, amennyiben Ön 
a kereskedő üzlethelyiségén kívül vásárol 
valamit, vagy ha egyáltalán nem 
találkozik személyesen a kereskedővel, ha 
például telefonon keresztül vagy az 
interneten vásárol. Ha ez a tájékoztatás 
hiányos vagy téves, Ön kártérítésre 
jogosult.

annak valamennyi adót és díjat tartalmazó 
áráról, továbbá a kereskedő 
elérhetőségéről. Ha ez a tájékoztatás 
hiányos vagy téves, Ön kártérítésre 
jogosult.

Or. de

Módosítás 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legtöbb esetben 14 nap áll az Ön 
rendelkezésére, hogy elálljon a vételtől, ha 
az árut a kereskedő üzlethelyiségén kívül 
vásárolta, vagy ha a vásárlás időpontjáig 
nem találkozott a kereskedővel (például 
internetes vagy telefonos vásárlás esetén). 
A kereskedő köteles Önt tájékoztatni és 
egy elállási formanyomtatványt
biztosítani. Ha a kereskedő ezt nem tette 
meg, Ön egy éven belül állhat el a 
szerződéstől.

14 nap áll az Ön rendelkezésére, hogy 
elálljon a vételtől. A kereskedő köteles Önt 
tájékoztatni és egy elállási 
formanyomtatvány-mintát biztosítani. Ha 
a kereskedő ezt nem tette meg, Ön egy 
éven belül állhat el a szerződéstől.

Or. de


