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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0614),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0349/2008),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
114. cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. december 16-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,
– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és 

Monetáris Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek.

                                               
1  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A távollevők közötti szerződés új 
fogalommeghatározásának valamennyi 
olyan esetetre vonatkoznia kell, amelynél 
az adásvételi és szolgáltatási szerződéseket 
kizárólag egy vagy több távközlési eszköz 
használatával kötnek meg (mint például 
postai megrendelés, internet, telefon és 
fax). Ez egyenlő versenyhelyzetet teremt 
valamennyi távértékesítéssel foglalkozó 
kereskedő számára. A jogbiztonságot is 
javítani fogja jelenlegi 
fogalommeghatározáshoz képest, amely 
előírja a kereskedő által a szerződés 
megkötésének időpontjáig működtetett 
szervezett távértékesítési rendszer meglétét 
is..

(12) A távollevők közötti szerződés új 
fogalommeghatározásának valamennyi 
olyan esetre vonatkoznia kell, amelynél az
áruk szállítására vagy szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződéseket a felek 
egyidejű fizikai jelenléte nélkül, kizárólag 
egy vagy több távközlési eszköz 
használatával kötik meg (mint például 
postai megrendelés, internet, telefon és 
fax). Ez egyenlő versenyhelyzetet teremt 
valamennyi távértékesítéssel foglalkozó 
kereskedő számára.

Or. de

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ajánlattétel, vagy a szerződés 
tárgyalásának sajátos körülményei nem 
bírnak jelentőséggel a távollévők között 
kötött szerződés fogalommeghatározása 
tekintetében. Amennyiben kereskedő
alkalmi távértékesítő, vagy egy harmadik 
fél által működtetett szervezett rendszert, 
pl. online értékesítési felületet, használ, ez 
nem foszthatja meg a fogyasztókat az őket 
megillető védelemtől. Hasonlóképpen, a 
kereskedő és fogyasztó által személyesen, 
az üzlethelyiségen kívül tárgyalt ügylet 

(13) Az ajánlattétel, vagy a szerződés 
tárgyalásának sajátos körülményei nem 
bírnak jelentőséggel a távollévők között 
kötött szerződés fogalommeghatározása 
tekintetében. Amennyiben a kereskedő egy 
harmadik fél által működtetett szervezett 
rendszert, pl. online értékesítési felületet, 
használ, ez nem foszthatja meg a 
fogyasztókat az őket megillető védelemtől.
Hasonlóképpen, a kereskedő és fogyasztó 
által személyesen, az üzlethelyiségen kívül 
tárgyalt ügylet távollevők közötti 



PR\819980HU.doc 7/110 PE442.789v04-00

HU

távollevők közötti szerződésnek minősül, 
ha a szerződést végül egy távközlő eszköz, 
mint például az internet vagy telefon 
kizárólagos használatával kötötték meg. A 
távollevők közötti szerződés egyszerűbb 
fogalommeghatározása a kereskedők 
számára is javítja a jogbiztonságot és védi 
őket a tisztességtelen versenytől.

szerződésnek minősül, ha a szerződést 
végül egy távközlő eszköz, mint például az 
internet vagy telefon kizárólagos 
használatával kötötték meg. A távollevők 
közötti szerződés egyszerűbb 
fogalommeghatározása a kereskedők 
számára is javítja a jogbiztonságot és védi 
őket a tisztességtelen versenytől.

Or. de

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók pszichológiai nyomásnak 
vannak kitéve, függetlenül attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

(14) Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződést olyan szerződésként kell 
meghatározni, amelyet a kereskedő és 
fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében, az 
üzlethelyiségtől távol, például a fogyasztó 
otthonában vagy munkahelyén kötnek meg.
Az üzlethelyiségen kívüli helyzetben a 
fogyasztók ideiglenesen különleges 
helyzetnek vannak kitéve, amely többek 
között pszichológiai szempontból, illetve 
az áruk és az árak 
összehasonlíthatóságának tekintetében 
különbözik az üzlethelyiségben fennálló 
helyzettől; mindez nem függ attól, hogy ők 
kérték-e a kereskedő látogatását vagy sem.
Továbbá a szabályok kijátszását 
elkerülendő, amikor a fogyasztókat az 
üzlethelyiségen kívül keresik fel, a 
szerződést például a fogyasztó otthonában 
tárgyalják, de egy üzletben kötik meg, 
akkor azt üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 4
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Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartós adathordozó 
meghatározásába konkrétan 
beletartoznak a papírdokumentumok, az 
USB kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógép
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést illetve a pdf file-okat tárolják.

(16) A tartós adathordozók közé 
sorolandók különösen a papír, az USB 
kulcsok, a CD-ROM-ok, a DVD-k, a 
memóriakártyák és a számítógépek
merevlemeze, amelyen az elektronikus 
levelezést illetve a nem módosítható 
formátumban elmentett fájlokat tárolják.
Az elektronikus levelek és az internetes 
weboldalak önmagukban nem lehetnek 
tartós adathordozók. 

Or. de

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a szerződés megkötése 
előtt. Ugyanakkor a kereskedőknek nem 
kell arról tájékoztatást nyújtaniuk ami az 
összefüggésből egyértelműen kiderül. 
Például egy üzlethelyiségben lezajló 
ügylet során a termék főbb jellemzői, a 
kereskedő kiléte és a szállításra vonatkozó 
megállapodások kiderülhetnek az 
összefüggésből. A távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívüli ügyleteknél a 
kereskedőnek minden esetben 
tájékoztatnia kell a fizetésről, szállításről, 
teljesítésről és a panaszok elbírálásának 
módjáról, mivel azok esetleg nem 
derülnek ki a körülményekből.

(17) A fogyasztóknak joguk van 
tájékoztatást kapni a távollévők között vagy 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződés 
megkötése előtt.

Or. de

Módosítás 6
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A fogyasztónak tudnia kell, hogy 
kereskedővel szerződik-e vagy egy másik 
fogyasztó nevében eljáró közvetítővel, 
mivel az utóbbi esetben a fogyasztó esetleg 
nem részesül védelemben ezen irányelv 
értelmében. Ezért a közvetítő köteles 
tájékoztatni erről a tényről és annak 
következményeiről. A közvetítő fogalma 
nem terjed ki az online kereskedési 
felületekre amelyek nem egy másik fél 
nevében vagy érdekében kötik meg a 
szerződést.

törölve

Or. de

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, amely lehetővé teszi 
számára, hogy meggyőződjön az áruk 
természetéről és működéséről.

(22) Mivel a távollevők közötti értékesítés 
esetén a fogyasztó nem tekintheti meg az 
árut a szerződés megkötése előtt, ezért joga 
van az elállásra, hogy az elállási időszak 
vége előtt és a jóhiszeműség elvének 
tiszteletben tartása mellett meg tudjon 
győződni az áru jellegéről és 
természetéről, illetve ellenőrizni tudja 
működését.

Or. de

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A jogbiztonság biztosításának 
céljából az ebben az irányelvben szereplő 
időtartamok kiszámítására helyénvaló az 
időtartamokra, időpontokra és 
határidőkre vonatkozó szabályok
meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 
1182/71/EGK, Euratom tanácsi 
rendeletet1 alkalmazni. Ezért az ebben az 
irányelvben tartalmazott valamennyi 
időszakot naptári napokban kifejezve kell 
érteni.

törölve

1HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

Or. de

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban három hónapos objektív határidőt 
kell bevezetni, feltéve, hogy a kereskedő 
maradéktalanul teljesíti a szerződési
kötelezettségeinek. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit 
amikor leszállította az árukat vagy
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat.

(27) Ha a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívüli szerződés kötését 
megelőzően a kereskedő nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogról, akkor az 
elállási időszakot meg kell hosszabbítani.
A jogbiztonság fenntartása érdekében 
azonban egy éves objektív határidőt kell 
bevezetni, feltéve, hogy a kereskedő 
maradéktalanul teljesíti a szerződési
kötelezettségeit. A kereskedő 
maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit,
amikor leszállította az árukat,
maradéktalanul elvégezte a fogyasztó által 
rendelt szolgáltatásokat vagy határozatlan 
időre kötött szolgáltatási szerződések 
esetén megkezdte a szerződés szerinti 
szolgáltatás nyújtását.
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Or. de

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, szabványos
elállási nyilatkozat bevezetése egyszerűsíti 
az elállási folyamatot és jogbiztonságot 
teremt. Ezen okok miatt a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a Közösség szabványos 
nyilatkozatával kapcsolatos formai 
előírások bővítésétől, például a betűméretre 
vonatkozóan.

(28) A tagállamokban alkalmazott elállási 
jog gyakorlásának különbségei költségeket 
okoztak a határokon túl értékesítő 
vállalkozások számára. A fogyasztó által 
használható, összehangolt, elállási
mintanyilatkozat bevezetése egyszerűsíti 
az elállási folyamatot és jogbiztonságot 
teremt. Ezen okok miatt a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell a Közösség szabványos 
nyilatkozatával kapcsolatos formai 
előírások bővítésétől, például a betűméretre 
vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Elállás esetén a kereskedőnek vissza 
kell térítenie a fogyasztótól kapott 
valamennyi befizetést, a kereskedőnek, az 
áruk fogyasztóhoz történő eljuttatásának 
költségeit is.

(30) Elállás esetén a kereskedőnek vissza 
kell térítenie a fogyasztótól kapott 
valamennyi befizetést, a kereskedőnek az 
áruk fogyasztóhoz történő eljuttatásának 
költségeit is, kivéve a fogyasztó kifejezett 
kívánságára biztosított sürgősségi szállítás 
költségeit.

Or. de

Módosítás 12
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Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Néhány fogyasztó azután él az elállási 
jogával, hogy az árut hosszabb ideig 
használta annál, mint ami természetének és 
működésének megismeréséhez szükséges .
Ebben az esetben a fogyasztó felelős az 
áruk értékcsökkenéséért. Az áruk 
természetének és működésének 
megismerésére a fogyasztónak az árut 
ugyanúgy kellene kezelnie és kipróbálnia, 
ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a 
számára. Például a fogyasztó csak 
felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem 
hordhatja azt. A szolgáltatási szerződésekre 
vonatkozó elállási jog hatékonyságának 
biztosítása céljából, különösen a nem 
sürgős felújítási munkák esetében, ahol a 
fogyasztókat erőszakos eladási 
módszereknek vetik alá az otthonukban, 
amit a szolgáltatás – elállási időszak lejárta 
előtti – azonnali végrehajtása követ, a 
fogyasztó nem köteles viselni az ilyen 
szolgáltatás költségeit.

(31) Néhány fogyasztó azután él az elállási 
jogával, hogy az árut hosszabb ideig 
használta annál, mint ami természetének, 
jellemzőinek és működésének 
megismeréséhez szükséges. Ebben az 
esetben a fogyasztó felelős az áruk 
értékcsökkenéséért. Az áruk 
természetének, jellemzőinek és 
működésének megismerésére a 
fogyasztónak az árut ugyanúgy kellene 
kezelnie és kipróbálnia, ahogyan azt az 
üzletben engedélyeznék a számára. Például 
a fogyasztó csak felpróbálhatja az adott 
ruhadarabot, de nem hordhatja azt. A 
szolgáltatási szerződésekre vonatkozó 
elállási jog hatékonyságának biztosítása 
céljából, különösen a nem sürgős felújítási 
munkák esetében, ahol a fogyasztókat 
erőszakos eladási módszereknek vetik alá 
az otthonukban, amit a szolgáltatás –
elállási időszak lejárta előtti – azonnali 
végrehajtása követ, a fogyasztó nem 
köteles viselni az ilyen szolgáltatás 
költségeit.

Or. de

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos 
kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben amikor az elállás a termék 
természete miatt nem lenne helyénvaló. Ez 
érvényes például a spekulatív célú 
szerződések megkötése után jóval később
szállított borokra, ahol az érték a piac 
ingadozásainak függvénye (primőr borok).

(33) Az elállási jog hatálya alól bizonyos 
kivételek előfordulhatnak, például olyan 
esetekben, amikor az elállás a termék 
természete miatt nem lenne helyénvaló, és 
az elállási jog gyakorlása a kereskedő 
számára méltánytalan hátrányt jelentene.
Ez különösen érvényes az élelmiszerekre 
és más higiéniai szempontból érzékeny 



PR\819980HU.doc 13/110 PE442.789v04-00

HU

vagy romlandó árukra, például a borra, 
amelyet a spekulatív célú szerződések 
megkötése után jóval később szállítanak,
és ahol az érték a piac ingadozásainak 
függvénye (primőr borok)..

Or. de

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó távollevők közötti 
szerződések esetében, amelyeknél a 
teljesítés az elállási időszakon belül 
kezdődik (pl. a fogyasztó adatfile-okat tölt 
le abban az időszakban), nem lenne 
méltányos megengedni a fogyasztónak, 
hogy elálljon, miután a fogyasztó a 
szolgáltatást teljes mértékben vagy részben 
igénybe vette. A fogyasztó ezért elveszíti 
az elállásra vonatkozó jogát, amikor a 
teljesítés a fogyasztó előzetesen kifejezett 
egyetértésével megkezdődik.

(34) Mindazonáltal a szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó, távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetében, amelyeknél a teljesítés az elállási 
időszakon belül kezdődik (pl. a fogyasztó 
adatfile-okat tölt le abban az időszakban), 
nem lenne méltányos megengedni a 
fogyasztónak, hogy elálljon, miután a 
fogyasztó a szolgáltatást teljes mértékben 
vagy részben igénybe vette. A fogyasztó 
ezért elveszíti az elállásra vonatkozó jogát, 
amikor a teljesítés a fogyasztó előzetesen 
kifejezett egyetértésével megkezdődik.

Or. de

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az egyszerűsítés és a jogbiztonság 
céljából az elállásra vonatkozó jog
valamennyi, üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésre vonatkozik, kivéve olyan 
szigorúan meghatározott körülmények 
esetén, amelyek fennállása könnyen 
bizonyítható. Ezért az elállásra vonatkozó 
jog nem vonatkozik a fogyasztó 

(37) Az egyszerűsítés és a jogbiztonság 
céljából az elállásra vonatkozó jog 
valamennyi, távollévők között vagy
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésre 
vonatkozik, kivéve olyan szigorúan 
meghatározott körülmények esetén, 
amelyek fennállása könnyen bizonyítható.
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otthonában elvégzett sürgős javításokra, 
amelyeknél az ilyen elállási jog 
összeegyezhetetlen lenne a rendkívüli 
helyzettel, valamint a nagyáruházak 
házhozszállítási szolgáltatásaira, amelyek 
lehetővé teszik a fogyasztóknak az étel, ital 
és más, a mindennapi háztartási 
fogyasztásra szánt áruk kiválasztását az 
áruház honlapján és azok otthonaikba 
történő kiszállíttatását. Ezek nem nagy 
értékű és a fogyasztók mindennapi 
fogyasztására vagy háztartási 
felhasználására rendszeresen vásárolt 
áruk, ezért nem tartoznak az elállásra 
vonatkozó jog hatálya alá. A fogyasztók 
által tapasztalt legfőbb nehézségek és a 
kereskedőkkel folytatott viták legfőbb 
forrása az áruk leszállítása, beleértve az 
elveszett, vagy a szállítás során megsérült 
árukat és a késedelmes vagy részleges 
szállítást. Ezért célszerű egyértelművé 
tenni és harmonizálni a teljesítésre és a 
kárveszély átszállására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.
(A (37) preambulumbekezdés 4. mondata kapcsán lásd a (37a) preambulumbekezdéshez fűzött 

módosítást)

Or. de

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A fogyasztók által tapasztalt 
nehézségek és a kereskedőkkel folytatott 
viták legfőbb forrása az áruk átadása, 
beleértve az áruk szállítás során 
bekövetkező elveszését vagy károsodását, 
illetve a késedelmes vagy hiányos 
teljesítést. Ezért célszerű harmonizálni a 
teljesítésre és a kárveszély átszállására 
vonatkozó nemzeti szabályokat.

(Lásd a (37) preambulumbekezdés 4. mondatához fűzött módosítást; a szöveg egyebekben 
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apró változtatáson esett át.)

Or. de

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
37 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37b) Ha a kereskedő nem tesz eleget 
teljesítési kötelezettségének, a fogyasztó 
tartós adathordozó segítségével legalább 
hétnapos határidő kitűzésével teljesítésre 
hívhatja fel, és közölheti vele, hogy nem 
teljesítés esetén eláll a szerződéstől. Az 
elállást e határidő eredménytelen eltelte 
után hatályosnak kell tekinteni. 
Kártérítéshez fűződő jogainak sérelme 
nélkül a fogyasztónak az elállástól 
számított hét napon belül visszajárnak a 
már teljesített pénzbeli szolgáltatások. A 
tagállamoknak lehetőségük van, hogy a 
teljesítésnek a fogyasztó által 
meghatározott határidőn belüli 
elmaradása esetére egyéb szavatossági 
igényekről belső jogszabályokat 
bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a 
fogyasztók nagyobb védelmének 
biztosítása érdekében.

Or. de

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A kereskedő felelősséggel tartozik a 
fogyasztó felé, amennyiben az áru nem 
szerződésszerű. Az áru 
szerződésszerűségét vélelmezni kell, 

(39) A kereskedő felelősséggel tartozik a 
fogyasztó felé, amennyiben az áru nem 
szerződésszerű. Az áru 
szerződésszerűségét vélelmezni kell, 
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amennyiben az számos, főként az áruk 
minőségére vonatkozó feltételt teljesít. A 
minőség és a teljesítmény amelyet a 
fogyasztók jogosan elvárhatnak egyebek 
közt attól függ, hogy az áruk újak vagy 
használtak, illetve az áruk várható 
élettartamától.

amennyiben az számos, főként az áruk 
minőségére vonatkozó feltételt teljesít. A 
minőség és a teljesítmény amelyet a 
fogyasztók jogosan elvárhatnak egyebek 
közt attól függ, hogy az áruk újak vagy 
használtak, illetve az áruk várható 
élettartamától. Az áru kellékhibáját akkor 
is vélelmezni kell, ha fajta szerinti vagy 
részteljesítésről van szó. 

Or. de

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Ha az áru nem rendelkezik a 
szerződésben meghatározott 
tulajdonságokkal, a fogyasztó jogosult az 
áru szerződésszerű állapotának 
térítésmentes helyreállítását, és választása 
szerint az áru kijavítását vagy kicserélését 
követelni; egyébként árleszállítást 
igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Or. de

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ha az áru nem szerződésszerű, a 
fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani, 
hogy követelhesse a kereskedőtől az áru
kijavítását vagy a kereskedő választása 
szerint annak kicserélését, kivéve ha a 
kereskedő bizonyítja, hogy az orvoslás 
jogellenes, lehetetlen vagy a kereskedő 
részéről aránytalan erőfeszítéssel járna. A

(40) A fogyasztó először az áru kijavítását 
vagy kicserélését követelheti az eladótól, 
kivéve, ha e szavatossági igény teljesítése
lehetetlen vagy az eladó számára
aránytalan lenne. A szavatossági igény 
aránytalanságát objektív alapon kell
megállapítani. A szavatossági igény 
aránytalannak tekintendő, ha annak 
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kereskedő erőfeszítését objektíven kell
megítélni, figyelembe véve a kereskedőnek 
a hiba orvoslása közben felmerült 
költségeit, az áru értékét és a hiba 
jelentőségét. Az alkatrészek hiánya nem 
minősül jogos indoknak, ha a kereskedő –
ésszerű időn belül illetve aránytalan 
erőfeszítés nélkül – elmulasztja a hiba 
orvoslását.

alkalmazása más szavatossági igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne; azon 
kérdés eldöntésekor, hogy aránytalanok-e 
a költségek, az a tényező a 
kulcsfontosságú, hogy az egyik 
szavatossági igény költségei jelentős
mértékben meghaladják-e a másik 
szavatossági igény költségeit.

Or. de

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A fogyasztónak nem kell viselni a 
hiba orvoslásának költségeit, főleg ami a 
postázás, munkadíj és anyagköltségeket 
illeti. Továbbá a fogyasztó nem tartozik 
kártalanítani a kereskedőt a hibás áruk 
használatáért.

(41) A fogyasztónak nem kell viselni a 
hiba elhárításának költségeit, különösen 
az elküldéssel járó és az anyagköltségeket, 
valamint a munkadíjat, a kellékhibának 
maga a fogyasztó által megfelelő 
mértékben történő elhárításának 
költségeit. Továbbá a fogyasztó nem 
tartozik kártalanítani a kereskedőt a hibás 
áruk használatáért.

Or. de

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amikor a kereskedő elutasítja vagy 
egynél többször elmulasztja a hiba 
orvoslását, a fogyasztó szabadon
választhat bármelyik rendelkezésre álló
jogorvoslat közül. A kereskedő elutasítása 
lehet kifejezett vagy hallgatólagos, ez 

(42) A fogyasztó jogosult szabadon
választani bármelyik rendelkezésre álló
szavatossági igény közül, ha nem igényel 
kijavítást vagy kicserélést. A 
tagállamoknak lehetőségük kell, hogy
legyen, hogy a szerződésszegés esetére 
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utóbbi esetben azt jelenti, hogy a
kereskedő nem válaszol vagy nem vesz 
tudomást a fogyasztónak a hiba
orvoslására vonatkozó követeléséről.

szóló szavatossági igények szabad 
megválasztásáról belső jogszabályokat 
bocsássanak ki vagy tartsanak fenn a 
fogyasztók nagyobb védelmének 
biztosítása érdekében. Ezen 
intézkedéseknek azonban a fogyasztó 
védelméhez mérten feltétlenül 
szükségesnek, arányosnak és hatásosnak 
kell lenniük.

Or. de

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Ha a kereskedő utolsó eladóként a 
gyártó cselekménye vagy mulasztása miatt 
felel a fogyasztóval szemben, biztosítani 
kell, hogy a kereskedő utolsó eladóként 
viszontkeresetet érvényesíthessen a 
szerződésláncon belül a felelősséggel 
tartozóval szemben. Erre az esetre a 
tagállamok belső jogi rendelkezései 
meghatározzák a felelős személyét, 
valamint az eljárás módját és annak 
feltételeit.

Or. de

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) A fogyasztó szerződésszegés esetén 
két éven belül érvényesítheti szavatossági 
igényét. Az ellenkező bizonyításáig 
vélelmezni kell, hogy azok a hibák, 
amelyek a kárveszély átszállását követő 
hat hónapon belül léptek fel, már a 
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kárveszély átszállásának időpontjában 
megvoltak. A tagállamoknak lehetőségük 
van, hogy az igényérvényesítési 
határidőkről, a bizonyítási teher 
átszállásának időtartamáról vagy az 
igényérvényesítési határidő lejártát 
követően ismertté váló jelentős hibákra 
vonatkozó külön szabályokról belső 
jogszabályokat bocsássanak ki vagy 
tartsanak fenn a fogyasztók nagyobb 
védelmének biztosítása érdekében. Ezen 
intézkedéseknek azonban a fogyasztó 
védelméhez mérten feltétlenül 
szükségesnek, arányosnak és hatásosnak 
kell lenniük. 

Or. de

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az 1999/44/EK irányelv lehetővé tette 
a tagállamoknak, hogy legalább két 
hónapos határidőt állapítsanak meg, 
amelyen belül a fogyasztó tájékoztatni 
köteles a kereskedőt bármilyen hibáról. Az 
átültetésre vonatkozó eltérő jogszabályok 
a kereskedelem akadályait hozták létre. 
Ezért ennek a szabályozási lehetőségnek a 
mellőzésére és a jogbiztonság növelésére 
van szükség, azáltal, hogy a fogyasztót 
arra kötelezik, hogy az észlelés 
időpontjától számított két hónapon belül 
tájékoztassa a kereskedőt a hibáról

törölve

Or. de

Módosítás 26
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Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó 
jótállást nyújt a fogyasztóknak. A 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében, a jótállásnak meghatározott 
információkat kell tartalmaznia, beleértve 
az időtartamát, a területi hatályát és egy 
olyan nyilatkozatot, amely szerint a jótállás 
nem érinti a fogyasztó jogszabályon 
alapuló jogait.

(44) Néhány kereskedő illetve gyártó 
jótállást nyújt a fogyasztóknak. A 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében, a jótállásnak meghatározott 
információkat kell tartalmaznia, beleértve 
az időtartamát, a területi hatályát és egy 
olyan nyilatkozatot, amely szerint a
hatályos belső jogi előírások keretében a
jótállás nem érinti a fogyasztó 
jogszabályon alapuló jogait.

Or. de

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek kérésre történő rendelkezésre 
bocsátásával (az üzlethelyiségben kötött 
szerződések esetében) vagy a szóban forgó 
feltételek más módon történő elérhetővé 
tételével (pl. a kereskedő honlapján a 
távollévők közötti szerződések 
vonatkozásában). Bármilyen a kereskedő 
fő szerződéses kötelezettségének díjazásán 
felüli bármely fizetésre vonatkozóan a 
kereskedőnek meg kell szereznie a 
fogyasztó kifejezett hozzájárulását. Tilos a 
hozzájárulás feltételezése hallgatólagos 

(47) A fogyasztói szerződéseknek 
világosnak, közérthető nyelven 
megfogalmazottnak és olvashatónak kell 
lenniük. A kereskedők megválaszthatják a 
betűtípust és betűméretet, amelyeket a 
szerződési feltételek összeállításához 
használnak. A fogyasztónak lehetőséget 
kell biztosítani a feltételek elolvasására 
még a szerződés megkötése előtt. Ezt az 
alkalmat biztosítani lehet a fogyasztónak a 
feltételek rendelkezésre bocsátásával (pl. a 
kereskedő honlapján a távollévők közötti 
szerződések vonatkozásában) vagy a 
szerződéses dokumentum csatolásával (a 
házaló kereskedelem körében kötött 
szerződések esetén). Bármilyen a 
kereskedő fő szerződéses kötelezettségének 
díjazásán felüli bármely fizetésre 
vonatkozóan a kereskedőnek meg kell 
szereznie a fogyasztó kifejezett 
hozzájárulását. Tilos a hozzájárulás 
feltételezése hallgatólagos beleegyezésre 
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beleegyezésre épülő rendszerek használata 
révén, mint például az online előre kipipált 
négyzetek.

épülő rendszerek használata révén, mint 
például az online előre kipipált négyzetek.

Or. de

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
tisztességtelen feltételek két listáját 
tartalmazza. A II. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek. A III. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek a kereskedő 
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
minősülnek. Valamennyi tagállamban 
ugyanazokat a listákat kell alkalmazni.

(50) A jogbiztonság és a belső piac 
működésének javítására az irányelv a 
tisztességtelen feltételek két listáját 
tartalmazza. A II. melléklet azon feltételek
listáját tartalmazza, amelyek minden 
körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek. A III. melléklet azon feltételek 
listáját tartalmazza, amelyek a kereskedő 
ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
minősülnek. Valamennyi tagállamban 
ugyanazokat a listákat kell alkalmazni. A 
tagállamok azonban rendelkezéseket 
fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn 
annak érdekében, hogy további szerződési 
feltételeket nyilvánítsanak mindenkor 
tisztességtelennek vagy olyan feltételnek, 
amelynek tisztességtelensége vélelmezett. 
Ezen intézkedéseknek azonban a 
fogyasztó védelméhez mérten feltétlenül 
szükségesnek, arányosnak és hatásosnak 
kell lenniük.

Or. de

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra törölve
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ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.1

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Or. de

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A Bizottságot különösen fel kell 
hatalmazni a tisztességtelennek tekintendő 
vagy vélelmezetten tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló II. és III. 
melléklet módosítására. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak, és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A Bizottság jogosultsága a II. és III. 
mellékletek módosítására irányuló jogát a 
tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
szabályok következetes végrehajtásának 
biztosítására kell használni, azoknak a 
mellékleteknek a szerződési feltételekkel 
történő kiegészítésével, amelyek minden 

törölve
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körülmények között tisztességtelennek 
minősülnek, illetve azokat amelyek a 
kereskedő ellenkező bizonyításáig 
minősülnek tisztességtelennek.

Or. de

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Eljárást kell előírni a kölcsönös 
értékelés céljából, amelynek keretében a 
tagállamoknak az ezen irányelv 
átültetésére nyitva álló határidő alatt 
először felül kell vizsgálniuk 
jogszabályaikat annak megállapítására, 
hogy jogrendszerükben mely, a 
szerződéssel összhangban álló, szigorúbb 
rendelkezéseket tartanak fenn vagy 
fogadnak el a fogyasztók számára történő 
nagyobb védelem biztosítása érdekében. 
Legkésőbb az ezen irányelv átültetésére 
nyitva álló határidő végén a 
tagállamoknak jelentést kell készíteniük a 
felülvizsgálat eredményeiről. Minden 
jelentést az összes többi tagállamnak és 
érintett érdekelt csoportoknak továbbítani 
kell. A tagállamoknak hat hónap áll a 
rendelkezésére ahhoz, hogy észrevételeket 
nyújtsanak be ezekkel a jelentésekkel 
kapcsolatban. A Bizottságnak legkésőbb 
az ezen irányelv átültetésére nyitva álló 
határidő lejártát követően, majd utána 
háromévente összefoglaló jelentést kell 
készítenie, adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal együtt. A Bizottságnak 
szükség esetén közös módszertan 
kidolgozása során támogatnia kell a 
tagállamokat.

Or. de
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
61 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61b) Annak biztosítására, hogy minden 
tagállamban magas szintű 
fogyasztóvédelem valósuljon meg, 
ösztönözni kell azokat a személyeket és 
szervezeteket, akiknek és amelyeknek 
jogos érdekük fűződik a 
fogyasztóvédelemhez, hogy tájékoztassák 
a tagállamokat és a Bizottságot 
értékeléseik eredményéről, valamint 
fogalmazzanak meg nem kötelező erejű 
ajánlásokat azért, hogy ezek ezen irányelv 
felülvizsgálatának keretében figyelembe 
vehetők legyenek.

Or. de

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A belső piacot gátló akadályok 
észlelése esetén az irányelvet felül kell 
vizsgálni. A felülvizsgálat a Bizottságnak 
az ezen irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatát eredményezheti, amely 
magában foglalhatja egyéb 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
módosítását is, azoknak a 
kötelezettségeknek megfelelően, amelyeket 
a Bizottság a fogyasztóvédelmi politikai 
stratégiában a meglévő közösségi 
vívmányok felülvizsgálatára vonatkozóan 
vállalt, a magas szintű közösségi 
fogyasztóvédelem megvalósítása elérése 
érdekében.

törölve
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Or. de

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, valamint aki a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

(2) „kereskedő”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések során 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el;

Or. de

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „áru”: bármilyen ingóság, kivéve:

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített 
ingóságokat,

b) a víz és a gáz, feltéve, hogy nem 
korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre,

c) villamos energia;

(Lásd a 2. cikk 4. pontjához fűzött módosítást; a szöveg egyebekben apró változtatáson esett 
át.)

Or. de

Módosítás 37
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) „a fogyasztó által megadott 
jellemzőknek megfelelően elkészített áru”: 
minden olyan nem előre gyártott áru, 
amelynek elkészítése a fogyasztó egyéni 
választásán vagy döntésén alapul; 

Or. de

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „adásvételi szerződés”: áruknak a
kereskedő által a fogyasztó számára 
történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, amely a többcélú, árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
is magába foglalja;

(3) „adásvételi szerződés”: minden olyan 
szerződés, amelynek keretében egy 
kereskedő valamely áru tulajdonába juttat 
egy fogyasztót, vagy kötelezettséget vállal 
arra, hogy egy fogyasztót közvetlenül a
szerződés megkötésekor vagy egy későbbi 
időpontban valamely áru tulajdonába 
juttat, és amelynek keretében a fogyasztó
kötelezettséget vállal a vételár 
megfizetésére; Ezen irányelv értelmében 
adásvételi szerződésnek számítanak az 
előállítandó vagy legyártandó áruk 
szállítására irányuló szerződések is;

(A 2. cikk 3. pontjának 3. mondata kapcsán lásd a 21. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást; 
a szöveg egyebekben apró változtatáson esett át.)

Or. de

Módosítás 39
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „áru” bármilyen ingó dolog (tárgy), 
kivéve:

törölve

a) a végrehajtás vagy más bírósági 
intézkedés alapján értékesített árukat,

b) a víz és a gáz, feltéve, hogy nem 
korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre,

c) villamos energia;
(Lásd a 2. cikk 2a. pontjához fűzött módosítást)

Or. de

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „szolgáltatási szerződés” bármilyen az 
adásvételi szerződéstől eltérő szerződés, 
amely alapján a kereskedő a fogyasztó 
részére szolgáltatást nyújt;

(5) „szolgáltatási szerződés” bármilyen 
szerződés, amely alapján a kereskedő
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
fogyasztó részére szolgáltatást nyújt;

Or. de

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „vegyes szerződés” bármilyen 
szerződés, amely egyaránt tartalmaz az 
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adásvételi szerződésre és a szolgáltatási 
szerződésre jellemző elemeket; 

Or. de

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „távollévők között kötött szerződés”
olyan adásvételi vagy szolgáltatási
szerződés, amelynél a kereskedő kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vesz igénybe
a szerződés létrehozása érdekében;

(6) „távollévők között kötött szerződés”
egy kereskedő és egy fogyasztó közötti, 
áruk szállítására vagy szolgáltatások 
nyújtására irányuló szerződés, amelynek 
megkötésére egy, a távértékesítés számára 
kialakított értékesítési, illetve szolgáltatási 
rendszer keretében kerül sor, és amelynél 
a kereskedő és a fogyasztó 
szerződéskötéskor nincs egyidejűleg 
fizikailag jelen, hanem kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vagy 
eszközöket vesz igénybe;

Or. de

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „távközlő eszköz” bármely eszköz, 
amelyet a kereskedő és a fogyasztó
egyidejű fizikai jelenléte nélkül vehetnek 
igénybe az e felek közötti szerződés 
megkötése céljából;

törölve

Or. de
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”:

(8) „üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződés”: bármely, egy kereskedő és egy 
fogyasztó között megkötött, áruk 
szállítására vagy szolgáltatások nyújtására 
irányuló szerződés,

a) bármely, az üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében megkötött adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés, vagy bármely 
olyan adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződés, amelyre vonatkozóan a 
fogyasztó tett ajánlatot ugyanazon 
körülmények között, vagy

a) amelyet üzlethelyiségen kívül, a 
kereskedő és fogyasztó egyidejű fizikai 
jelenlétében kötnek meg , 

aa) amelyre vonatkozóan a fogyasztó a 
kereskedő egyidejű fizikai jelenlétében, 
üzlethelyiségen kívül tett ajánlatot, vagy

b) bármely, a kereskedő és a fogyasztó 
egyidejű fizikai jelenlétében
üzlethelyiségben megkötött, de az
üzlethelyiségen kívül tárgyalt adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződés.

b) amelyet üzlethelyiségben kötnek meg,
de amelynek alapvető elemeit a kereskedő 
és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében 
üzlethelyiségen kívül tárgyalták meg;

Or. de

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „megrendelőlap” a szerződési 
feltételeket tartalmazó olyan eszköz, 
amelyet a fogyasztó az üzlethelyiségen 
kívül kötendő szerződés megkötése 

törölve
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céljából ír alá; „termék”:

Or. de

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) bármely áru vagy szolgáltatás, az 
ingatlantulajdont, jogokat és 
kötelezettségeket is beleértve;

törölve

Or. de

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „szakmai gondosság”: a szakismeret 
és a gondosság azon szintje, amelynek 
gyakorlása ésszerűen elvárható a 
kereskedőtől a fogyasztóval szemben, a 
becsületes piaci gyakorlatnak és/vagy a 
jóhiszeműség általános alapelvének 
megfelelően, a kereskedő tevékenységi 
körében;

törölve

Or. de

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „árverés”: olyan értékesítési módszer, 
amelynek során az árukat és 

törölve
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szolgáltatásokat a kereskedő kompetitív 
licitálási eljárás keretében kínálja, amely 
magában foglalhatja a távközlő eszközök 
használatát, és ahol a legmagasabb 
ajánlatot tevő köteles megvásárolni az 
árut vagy szolgáltatást. Az az ügylet, 
amelyet rögzített áru ajánlat alapján 
kötöttek meg, nem minősül árverésnek, 
még akkor sem, ha a fogyasztónak 
felkínálták a lehetőséget, hogy az ügyletet 
ajánlattételi eljárás keretében kösse meg;

Or. de

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő az árukat
fogyasztóknak kínálja, akik résztvesznek 
vagy lehetőséget kapnak az árverésen való 
személyes részvételre a kompetitív 
licitálási eljárás keretében, amelyet az 
árverező vezet le, és ahol a legmagasabb 
ajánlatot tevő köteles megvásárolni az 
árut; „gyártó”:

(16) „nyilvános árverés” olyan értékesítési 
módszer, ahol a kereskedő az árut vagy 
szolgáltatást a nyilvánosság fizikai 
részvételét lehetővé tevő rendezvényen
fogyasztóknak kínálja, kompetitív licitálási 
eljárás keretében, amelyet egy harmadik 
személy (az árverező) díjazás ellenében
vezet le; emelkedő árverés esetén az áru 
vagy szolgáltatás a legmagasabb ajánlatot 
tevő fogyasztót illeti meg; csökkenő 
árverés esetén az áru vagy szolgáltatás azt 
a fogyasztót illeti meg, aki azonnal és 
elsőként nyilatkozik az áru vagy 
szolgáltatás adott áron való 
megvásárlásáról ;

Or. de

Módosítás 50
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) a kereskedő vagy a gyártó („a 
jótállásra kötelezett”) 
kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben, amely alapján a jótállási 
nyilatkozatban vagy a vonatkozó 
reklámban feltüntetett tulajdonságoknak 
nem megfelelő áru vételárát visszatéríti, 
vagy az ilyen fogyasztási cikket kicseréli 
vagy kijavítja; „a közvetítő”:

(18) „jótállás”: a kereskedő vagy a gyártó
(„a jótállásra kötelezett”) jogszabályi 
kötelezettségeinek teljesítésén túlmenő
kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben, amely alapján a jótállási 
nyilatkozatban vagy a szerződéskötéskor 
vagy azt megelőzően elérhető vonatkozó 
reklámban feltüntetett tulajdonságoknak 
nem megfelelő áru vételárát visszatéríti, 
vagy az ilyen fogyasztási cikket kicseréli 
vagy kijavítja;

Or. de

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) olyan kereskedő, aki a fogyasztó 
nevében vagy javára köt szerződést; 
„kiegészítő szerződés”:

törölve

Or. de

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „kiegészítő szerződés”: olyan 
szerződés amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut egy adott távollevők közötti
szerződéshez, vagy üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződéshez kapcsolódó
árukhoz illetve szolgáltatásokhoz, 

(20) „kapcsolt szerződés”: olyan 
szerződés, amelynek révén a fogyasztó 
hozzájut valamely, egy adott távollévők
közötti szerződéssel vagy üzlethelyiségen 
kívül megkötött szerződéssel gazdasági 
egységet képező árukhoz illetve 
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amelyeket a kereskedő vagy valamely 
harmadik személy nyújt a számára a 
harmadik személy és a kereskedő közötti 
megállapodás alapján.

szolgáltatásokhoz, amelyeket a kereskedő 
vagy valamely harmadik személy szállít 
vagy nyújt a számára a harmadik személy 
és a kereskedő közötti megállapodás 
alapján. Gazdasági egység akkor áll fenn, 
ha a kapcsolt szerződés szerinti áru vagy 
szolgáltatás a másik szerződés 
végrehajtását szolgálja, vagy a másik 
szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás 
használatára irányul.

Or. de

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2002/65/EK irányelv
2 cikk – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A 2002/65/EK irányelv módosítása

 A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítéssel történő forgalmazásáról 
szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 2. 
cikkének a) pontjának szövege a 
következőképpen módosul:
a) „távollévők között kötött szerződés” egy 
kereskedő és egy fogyasztó közötti, 
szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés, amelynek megkötésére egy, a 
távértékesítés számára kialakított 
értékesítési, illetve szolgáltatási rendszer 
keretében kerül sor, és amelynél a 
kereskedő és a fogyasztó 
szerződéskötéskor nincs egyidejűleg 
fizikailag jelen, hanem kizárólag 
valamilyen távközlő eszközt vagy 
eszközöket vesz igénybe;”
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1HL L 271., 2002.10.09., 16. o.

Or. de

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet a kereskedő és a 
fogyasztó között megkötött adásvételi és 
szolgáltatási szerződésekre kell 
alkalmazni, az irányelv feltételei szerint és 
az irányelv rendelkezéseiben 
meghatározott mértékben.

1. Ezt az irányelvet a kereskedő és a 
fogyasztó között megkötött, áru 
szállítására vagy szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződésekre kell alkalmazni, az 
irányelv feltételei szerint és az irányelv 
rendelkezéseiben meghatározott 
mértékben.

Or. de

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozóan csak 
bizonyos üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződésekre a 8–20. cikkben 
megállapítottak szerint, a tisztességtelen 
szerződéses feltételek tekintetében a 30–
39. cikkben megállapítottak szerint és az 
általános rendelkezések tekintetében a 
40–46. cikkben megállapítottak szerint 
alkalmazandó, illetve a teljes 
harmonizációról szóló 4. cikkel 
összefüggésben olvasandó.

törölve

Or. de
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Csak a teljes harmonizációról szóló 4. 
cikkel összefüggésben olvasandó a 
tisztességtelen szerződési feltételekre 
vonatkozó fogyasztói jogokról szóló 30–
39. cikket vonatkozik azokra a 
szerződésekre, amelyek a 94/47/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1, 
valamint a 90/314/EGK tanácsi rányelv2

hatálya alá tartoznak.

törölve

1 HL L 280., 1994.10.29., 83. o.
2 HL L 158., 1990.6.23., 59. o.

Or. de

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 5., 7., 9. és 11. cikk nem érinti a 
2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben1, valamint a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben2 előírt tájékoztatási 
kötelezettséget.

törölve

1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
2 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.

Or. de

Módosítás 58
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Teljes harmonizáció Megcélzott teljes harmonizáció

Or. de

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tarthatnak fenn, vagy 
vezethetnek be a nemzeti jogaikba az 
ebben az irányelvben megállapított 
rendelkezésektől eltérő rendelkezéseket, 
azaz eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú 
előírásokat.

1. Amennyiben ez az irányelv másképpen 
nem rendelkezik, a tagállamok nem 
tarthatnak fenn, vagy vezethetnek be a 
nemzeti jogaikba az ebben az irányelvben 
megállapított rendelkezésektől eltérő 
rendelkezéseket, azaz eltérő szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb 
vagy kevésbé szigorú előírásokat. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e 
rendelkezések szövegétől eltérő belső 
előírásokról.

Or. de

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ez a cikk nem vonatkozik a II. fejezet 
távollévők közötti és üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződésekre vonatkozó 
előírásaira, amelyeket a II. fejezet 
érvényességi köréből a 4b. cikknek 
megfelelően kivettek.

Or. de
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Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Ez a cikk nem vonatkozik a IV. fejezet 
olyan szerződésekre vonatkozó 
előírásaira, amelyeket a IV. fejezet 
érvényességi köréből a 21. cikknek 
megfelelően kivettek.

Or. de

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. Ez a cikk nem vonatkozik az V. fejezet 
olyan szerződésekre vonatkozó 
előírásaira, amelyeket az V. fejezet 
hatályából a 30. cikknek megfelelően 
kivettek.

Or. de

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Időtartamok, időpontok és határidők

Az ebben az irányelvben szereplő 
időtartamok kiszámítására az 
időtartamokra, időpontokra és 
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határidőkre vonatkozó szabályok 
meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 
1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendeletet 
kell alkalmazni. 

Or. de

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
II fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása A fogyasztók tájékoztatása és az elállás 
joga a távollevők között és az 

üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetén

Or. de

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
4 b cikk – cím és 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk

Hatály

1. E fejezet hatálya a távollevők közötti és 
az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekre terjed ki.

Or. de
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Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
4 b cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E fejezet hatálya nem terjed ki a azokra 
a távollevők közötti és üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekre,

a) amelyek az ingatlanokkal kapcsolatos 
jogokra vonatkoznak, a bérleti 
szerződések és az ingatlanra vonatkozó 
munkálatokra irányuló szerződések 
kivételével;

b) amelyek a 90/314/EGK tanácsi 
irányelv, vagy a 2002/65/EGK, a 
2002/83/EK, a 2008/48/EK, illetve a 
2008/122/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak.

Or. de

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a fejezet nem vonatkozik azokra a 
távollevők közötti szerződésekre,

a) árusító automatából vagy automatizált 
üzlethelyiségből történő értékesítés;

b) amelyeket távközlési üzemeltetőkkel 
nyilvános távbeszélő állomás 
igénybevétele útján kötnek, amennyiben 
tárgyuk ezek használata;

Or. de
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Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
4 b cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 12–19. cikk nem vonatkozik a 
távollevők közötti szállodai, szállítási, 
autókölcsönzési, vendéglátói, illetve 
szabadidős szolgáltatói tevékenységekre, 
az adott időpontra vagy teljesítési 
időszakra vonatkozó szerződések 
vonatkozásában.

Or. de

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános tájékoztatási követelmények Tájékoztatási követelmények a távollevők 
között és az üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződések esetében

Or. de

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely adásvételi vagy szolgáltatási
szerződés megkötését megelőzően a 
kereskedő tájékoztatja a vevőt az alábbi 
információkról, amennyiben azok a 
körülmények alapján nem nyilvánvalóak:

1. Bármely, távollevők között és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződés
megkötésekor a kereskedő vagy adott 
esetben az a személy, aki nevében vagy 
megbízásából cselekszik, idejében, 
egyértelmű és érthető módon és a 
jóhiszeműség alapelvének tiszteletben 
tartásával tájékoztatja a vevőt az alábbi 
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információkról:

Or. de

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termék lényeges tulajdonságai, a 
tájékoztatási eszköznek és a terméknek
megfelelő mértékben;

a) az áru vagy szolgáltatás lényeges 
tulajdonságai, a tájékoztatási eszköznek és
az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő 
mértékben;

Or. de

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő postai címe és azonosítási 
adatai, úgymint cég neve, illetve, adott 
esetben, annak a kereskedőnek postai 
címe és személyazonossága, akinek a 
nevében eljár;

b) a kereskedő azonosítási adatai, például a
cég neve;

Or. de

Módosítás 73
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kereskedő székhelyének postai címe 
és telefonszáma, valamint faxszáma és e-
mail-címe, ha van, hogy a fogyasztó 
gyorsan felvehesse a kapcsolatot a 
kereskedővel és hatékonyan 
kommunikálhasson vele;

Or. de

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja, amennyiben azok eltérnek a 
szakmai gondosság által támasztott 
követelményektől;

d) a fizetés, a szállítás és a teljesítés 
feltételei, valamint a panaszok kezelésének 
módja;

Or. de

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott esetben, az elállási jog megléte; e) amennyiben van elállási jog, a 
feltételek, az elállási időszak és az e jog
gyakorlására vonatkozó eljárás; a 
kereskedő e célból használhatja az I. 
melléklet A. és B. része szerinti elállási 
mintatájékoztatót és az elállási 
mintanyilatkozatot, illetve valamely más, 
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egyértelmű magyarázatot; 

Or. de

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az értékesítés utáni szolgáltatások és 
adott esetben a jótállás megléte és 
feltételei;

törölve

Or. de

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) adott esetben a viták megegyezéses 
úton történő rendezésének lehetősége.

Or. de

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Nyilvános árverés esetén az (1) bekezdés 
b) pontjában szereplő információ helyébe
az árverező postai címe és 
személyazonossága léphet.

2. Nyilvános árverés esetén az (1) bekezdés 
b) és ba) pontjában szereplő információ
helyett az árverező megfelelő adatait is 
megadhatják.

Or. de
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Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok az I. melléklet A. része 
szerinti elállási mintatájékoztatóhoz nem 
hoznak további formai előírásokat.

Or. de

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdésben említett információ
az adásvételi szerződés vagy a szolgáltatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. Az (1) bekezdésben említett információ
a távollevők közötti és üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződések elválaszthatatlan 
részét képezi.

Or. de

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Abban az esetben, ha e cikk 
rendelkezései ellentmondásban állnának 
az Unió más, a különleges szerződések 
esetében a tájékoztatási kötelezettségeket 
szabályozó jogi rendelkezéseivel, utóbbiak 
élveznek elsőbbséget, és ezekre a 
különleges szerződésekre ezek 
irányadóak.

Or. de
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Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Azon, távollevők közötti és 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetében, amelyek ingatlanokra, 
közlekedési- vám-, egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokra vonatkoznak, a 
tagállamok kiegészítő tájékoztatási 
kötelezettséget írhatnak elő vagy 
tarthatnak fenn.

Or. de

Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A tagállamok tájékoztatási 
kötelezettséget adhatnak ki vagy 
tarthatnak fenn minden olyan, távollevők 
közötti és üzlethelyiségen kívül kötött, 
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 
szerződés esetében, amelyekre a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. 
december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke 
(5) bekezdésének megfelelően kiegészítő 
tájékoztatási követelményeket írnak elő a 
felségterületükön székhellyel rendelkező 
szolgáltatók számára.
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Or. de

Módosítás 84
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. Az e fejezetben szereplő tájékoztatási 
kötelezettségek teljesítésének bizonyítási 
terhe a kereskedőé.

Or. de

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 7. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk és a 
42. cikk sérelme nélkül, az 5. cikk bármely 
megsértésének következményeit a hatályos 
nemzeti jogszabályokkal összhangban kell 
meghatározni. Az 5. cikk bármely 
megsértése esetén a tagállamok hatékony, 
kötelmi jogi jogorvoslati lehetőségeket 
biztosítanak a nemzeti jogszabályokban.

2. A 13. cikk és a 42. cikk sérelme nélkül, 
az 5. cikk bármely megsértésének 
következményeit a hatályos nemzeti 
jogszabályokkal összhangban kell 
meghatározni. Az 5. cikk bármely 
megsértése esetén a tagállamok hatékony, 
kötelmi jogi jogorvoslati lehetőségeket 
biztosítanak a nemzeti jogszabályokban.

Or. de

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk
A közvetítőkre vonatkozó külön 

tájékoztatási kötelezettségek

törölve

1. A szerződés megkötését megelőzően a 
közvetítő köteles tájékoztatni a fogyasztót, 
hogy a közvetítő egy másik fogyasztó 
nevében vagy javára jár el, és hogy az így 
megkötött szerződés nem kereskedő és 
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fogyasztó között létrejött szerződésnek, 
hanem két fogyasztó között létrejött 
szerződésnek minősül, és mint ilyen nem
tartozik ezen irányelv hatálya alá.

2. Azt a közvetítőt, aki nem teljesíti az (1) 
bekezdésben tartalmazott kötelezettséget, 
úgy kell tekinteni, mintha a szerződést a 
saját nevében kötötte volna.

3. Ez a cikk nem vonatkozik a nyilvános 
árverésekre.

Or. de

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása és az elállás 
joga a távollevők között és az 

üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetén

törölve

Or. de

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve

Hatály

Ez a fejezet a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre 
vonatkozik.

Or. de
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Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve

Tájékoztatási kötelezettség a távollevők 
között és az üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződések esetében
A távollevők és az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződések tekintetében a 
kereskedőnek az alábbi, a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező 
információkat kell közölnie:
a) az 5. és 7. cikkben említett információk, 
valamint az 5. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjától eltérően a fizetés, szállítási és 
teljesítési feltételeket valamennyi esetben;

b) amennyiben az elállási jog 
alkalmazható, az elállási jog I. 
melléklettel összhangban történő 
gyakorlásának feltételei és eljárásai;

c) ha a postai címétől eltérő, a kereskedő 
telephelyének postai címe (és adott 
esetben annak a kereskedőnek a postai 
címe akinek a javára eljár) ahova a 
fogyasztó bármely panaszát címezheti;
d) a magatartási kódexek megléte és ahol 
ilyen létezik, a beszerzés módja;
e) ahol ilyen létezik, a viták megegyezéses 
úton történő rendezésének lehetősége;
f) hogy a szerződést egy kereskedővel 
kötik meg, és ennek eredményeként a 
fogyasztó részesül az ezen irányelv által 
biztosított védelemben.

Or. de

Módosítás 90
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések formai követelményei

Az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetén fennálló tájékoztatási 
kötelezettségek teljesítésének formai 
követelményei

Or. de

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések vonatkozásában, a 9. cikkben 
előírt információkat kell közölni a 
megrendelőlapon, világosan, közérthető 
nyelven megfogalmazott nyelven, és 
olvashatóan. A megrendelőlapnak az I. 
melléklet B. részében szereplő szabvány 
elállási nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

1. Az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések vonatkozásában az 5. cikkben 
előírt információkat kell közölni 
világosan, közérthető nyelven és 
olvashatóan a szerződésben vagy valamely 
más tartós adathordozón a szerződés 
megkötése előtt időben, ha ez a szerződés 
természeténél fogva arányosnak tűnik. A 
szerződési feltételeknek világosan, 
közérthető nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lenniük.

Or. de

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzlethelyiségen kívül lévő szerződés 
csak akkor érvényes, amennyiben a 
fogyasztó aláírja megrendelőlapot és 
amennyiben a megrendelőlap nem papír 

törölve
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alapú, egy másik tartós adathordozón 
megkapja a megrendelőlap másolatát.

Or. de

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok nem tesznek kötelezővé az
(1) és (2) bekezdésekben előírtaktól eltérő 
formai követelményeket.

3. A tagállamok nem tesznek kötelezővé az
(1) bekezdésben előírtaktól eltérő formai 
követelményeket.

Or. de

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A távollevők közötti szerződések formai 
követelményei

A távollevők közötti szerződésekkel 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek
formai követelményei

Or. de

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A távollevők közötti szerződések 
vonatkozásában a 9. cikk a) pontjában
előírt világosan, közérthető nyelven 
megfogalmazott, és olvasható 

1. A távollevők közötti szerződések 
vonatkozásában az 5. cikkben előírt 
világosan, közérthető nyelven 
megfogalmazott és olvasható 
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információkat a fogyasztóknak át kell adni, 
vagy a fogyasztók rendelkezésére kell 
bocsátani a szerződés megkötése előtt az 
alkalmazott távközlő eszközöknek 
megfelelően.

információkat a fogyasztóknak át kell adni, 
vagy a fogyasztók rendelkezésére kell 
bocsátani a szerződés megkötéséhez 
idejekorán az alkalmazott távközlő 
eszközöknek megfelelően. A szerződési 
feltételeknek világosan, közérthető 
nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lenniük.

Or. de

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a szerződést egy olyan adathordozón 
kötik meg, amelyen az információk 
megjelenítésére korlátozott hely és/vagy 
idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés 
megkötése előtt a kereskedő az alkalmazott 
adathordozón megadja legalább a termék 
lényeges tulajdonságait és az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) és c) pontjában említett 
teljes árat. Az 5. és 7. cikkekben említett 
további információkat a kereskedő 
megfelelő módon, az (1) bekezdéssel 
összhangban biztosítja a fogyasztó 
számára.

3. Ha a szerződést egy olyan adathordozón 
kötik meg, amelyen az információk 
megjelenítésére korlátozott hely és/vagy 
idő áll rendelkezésre, az ilyen szerződés 
megkötése előtt a kereskedő az alkalmazott 
adathordozón megadja legalább a termék 
lényeges tulajdonságait és az 5. cikk (1) 
bekezdésének a)–c) pontjában említett 
teljes árat. Az 5. cikkben említett további 
információkat a kereskedő megfelelő 
módon, az (1) bekezdéssel összhangban 
biztosítja a fogyasztó számára.

Or. de

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fogyasztó bármely távollevők közötti 
szerződés megkötését követően – ésszerű 
időn belül, de legkésőbb az áruk 

4. A fogyasztó bármely távollevők közötti 
szerződés megkötését követően – ésszerű 
időn belül, de legkésőbb az áruk 
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szállításának időpontjában vagy a 
szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor 
– tartós adathordozón megerősítést kap a 9. 
cikk a)–f) pontjában említett 
információról, ,kivéve, ha már a távollevők 
közötti szerződés megkötése előtt 
megkapta az információkat tartós 
adathordozón.

szállításának időpontjában vagy a 
szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor 
– tartós adathordozón megerősítést kap az 
5. cikkben említett információról, kivéve, 
ha már a távollevők közötti szerződés 
megkötése előtt megkapta az információkat 
tartós adathordozón.

Or. de

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szerződések esetében az elállási időszak 
attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó
aláírja a megrendelőlapot, vagy azokban 
az esetekben, amikor a megrendelőlap 
nem papír alapú, amikor a fogyasztó a 
megrendelőlap egy példányát egy másik 
tartós adathordozón megkapja.

2. A távollevők között vagy üzlethelyiségen 
kívül megkötött, áruk szállításáról szóló
szerződések esetében az elállási időszak 
attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó
vagy az általa megjelölt, a szállítótól eltérő 
harmadik személy átveszi a megrendelt 
árukat.

Az áruk értékesítésére vonatkozó, 
távollevők közötti szerződések esetén az 
elállási időszak attól a naptól kezdődik, 
amelytől a fogyasztó vagy az általa 
megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik 
személy átveszi a megrendelt árukat.

A szolgáltatások nyújtására vonatkozó, 
távollevők közötti szerződések esetében az 
elállási időszak a szerződés megkötésének 
napjától kezdődik.

A több részből vagy darabból álló áruk 
esetén az elállási időszak attól a naptól
kezdődik, amikor a fogyasztó vagy az 
általa megjelölt, a szállítótól eltérő 
harmadik személy átveszi a megrendelt 
áruk utolsó részét vagy darabját.

(A 12. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésének kapcsán lásd a 12. cikk (2a) 
bekezdéséhez fűzött módosítást)

Or. de
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Módosítás 99

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó, távollevők közötti szerződések 
esetében az elállási időszak a szerződés 
megkötésének napjától kezdődik.

(Lásd a 12. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdéséhez fűzött módosítást; a szöveg 
egyebekben apró változtatáson esett át.)

Or. de

Módosítás 100

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó, üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződés esetén az elállási 
időszak azon a napon kezdődik, amikor a 
fogyasztó tartós adathordozón megkapja 
az aláírt szerződés egy példányát.

Or. de

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A távollevők között vagy 
üzlethelyiségen kívül megkötött vegyes 
szerződés esetében az elállási időszak azon 
a napon kezdődik, amikor a fogyasztó az 
árut átveszi és a vegyes szerződésben 
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szereplő szolgáltatást megkapta vagy –
tartósan nyújtott szolgáltatás esetén – a 
szolgáltatás nyújtása megkezdődött.

Or. de

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kereskedő a 9. cikk b) pontját, a 10. 
cikk (1) bekezdését és a 11. cikk (4) 
bekezdését megsértve nem tájékoztatta a 
fogyasztót az elállási jogáról, az elállási 
időszak három hónappal azután jár le, 
hogy a kereskedő maradéktalanul 
teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

1. Ha kereskedő az 5. cikk (1)
bekezdésének e) pontját, a 10. cikk (1) 
bekezdését és a 11. cikk (4) bekezdését 
megsértve nem tájékoztatta a fogyasztót az 
elállási jogáról, az elállási időszak egy 
évvel azután jár le, hogy a kereskedő 
maradéktalanul teljesítette szerződéses 
kötelezettségeit.

Or. de

Módosítás 103

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A határozatlan időre kötött 
szolgáltatási szerződések esetén az (1) 
bekezdésben megnevezett elállási időszak 
a szerződés megkötésének napján 
kezdődik.

Or. de

Módosítás 104
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A fogyasztó tájékoztatja a kereskedőt 
elállási szándékáról egy tartós 
adathordozón vagy egy a kereskedőhöz 
címzett, saját szavaival megírt 
nyilatkozatban, vagy az I. melléklet B. 
részében található szabvány elállási
nyilatkozaton.

1. A fogyasztó az elállási időszak vége 
előtt tájékoztatja a kereskedőt elállási 
szándékáról egy tartós adathordozón. A 
fogyasztó e célra vagy az I. melléklet B. 
részében található elállási
mintanyilatkozatot , vagy más egyértelmű 
nyilatkozatot is használhat.

Erre a szabvány elállási nyilatkozatra
vonatkozóan a tagállamok nem 
állapíthatnak meg további formai 
követelményeket.

Erre az elállási mintanyilatkozatra
vonatkozóan a tagállamok nem 
állapíthatnak meg további formai 
követelményeket.

Or. de

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az interneten megkötött, távollevők 
közötti szerződések esetén a kereskedő az
(1) bekezdésben említett lehetőségeken 
kívül, biztosíthatja a fogyasztó számára a 
szabvány elállási nyilatkozat elektronikus 
formában történő kitöltését a kereskedő 
honlapján. Ebben az esetben a kereskedő 
e-mail-ben, késedelem nélkül 
visszaigazolja a fogyasztónak az elállás 
kézhezvételét.

2. Távollevők közötti szerződések esetén a 
kereskedő az (1) bekezdésben említett 
lehetőségeken kívül biztosíthatja a 
fogyasztó számára az I. melléklet B. 
részének megfelelő elállási
mintanyilatkozat vagy más elállási
nyilatkozat e-mailen történő megküldését 
vagy egy honlapon elektronikus formában 
történő kitöltését . Az utóbbi az esetben a 
kereskedő e-mail-ben, késedelem nélkül 
visszaigazolja a fogyasztónak az elállás 
kézhezvételét.

Or. de

Módosítás 106
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – a és b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a távollevők között vagy az 
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés 
teljesítésére vonatkozóan, vagy

a) a távollevők között vagy az 
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés 
teljesítésére vonatkozóan, vagy

b) az üzlethelyiségen kívüli szerződés 
megkötésére vonatkozóan, amennyiben a 
fogyasztó tette az ajánlatot.

b) a távollevők közötti vagy
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződés 
megkötésére vonatkozóan, amennyiben a 
fogyasztó tette az ajánlatot.

Or. de

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedő kötelezettségei elállás esetén A kereskedő vételár visszatérítési
kötelezettségei elállás esetén

Or. de

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az elállásra vonatkozó nyilatkozat 
kézhez vételétől számított harminc napon 
belül a kereskedő visszatéríti a fogyasztó 
bármilyen befizetését.

1. Az elállásra vonatkozó nyilatkozat 
kézhez vételétől számított tizennégy napon 
belül a kereskedő visszatéríti a fogyasztó 
bármilyen befizetését.

Or. de

Módosítás 109
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben a fogyasztó 
nyomatékosan a standard szállítási módtól 
eltérő szállítási módot választott, a 
kereskedőnek nem kell az ebből származó 
többletköltséget visszatérítenie.

Or. de

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az adásvételi szerződéseknél a 
kereskedő visszatarthatja a visszatérítést 
addig, amíg vissza nem kapta az árukat, 
vagy a fogyasztó bizonyítékot nem 
szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az árukat 
visszaküldte, a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni.

2. A távollevők közötti és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött, 
áruszállítással kapcsolatos szerződéseknél 
a kereskedő visszatarthatja a visszatérítést 
addig, amíg vissza nem kapta az árukat, 
vagy a fogyasztó bizonyítékot nem 
szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az árukat 
visszaküldte, a kettő közül a korábbi 
időpontot kell figyelembe venni, kivéve, ha 
a kereskedő felajánlotta, hogy az árukat 
saját maga hozza el.

Or. de

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén A fogyasztó visszaszolgáltatási
kötelezettségei elállás esetén

Or. de
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Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azon adásvételi szerződések esetében, 
amelyeknél az árukat a fogyasztó vagy a 
fogyasztó kérésére egy harmadik személy 
az elállási időszak lejárta előtt átveszi, a 
fogyasztó – attól az időponttól számított 14 
napon belül, amikor értesítette a kereskedőt 
az elállásról – visszaküldi az árukat vagy 
átadja azokat a kereskedőnek vagy a 
kereskedő által az átvételre felhatalmazott 
személynek, kivéve ha a kereskedő maga 
ajánlja fel az áruért történő kiszállást.

1. Azon, távollevők közötti és az 
üzlethelyiségen kívül megkötött, 
áruszállítással kapcsolatos szerződések 
esetében, amelyeknél az árukat a fogyasztó 
vagy a fogyasztó kérésére egy harmadik 
személy az elállási időszak lejárta előtt 
átveszi, a fogyasztó – attól az időponttól 
számított 14 napon belül, amikor értesítette 
a kereskedőt az elállásról – visszaküldi az 
árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek 
vagy a kereskedő által az átvételre 
felhatalmazott személynek, kivéve ha a 
kereskedő maga ajánlja fel az áruért 
történő kiszállást.

A fogyasztó csak az áruk visszaküldésének 
közvetlen költségeit viseli, kivéve ha a 
kereskedő beleegyezik ennek a 
költségeknek a viselésébe.

A fogyasztó csak az áruk visszaküldésének 
közvetlen költségeit viseli. Nem kell e 
költségeket megtérítenie, ha a kereskedő 
beleegyezik e költségek viselésébe vagy a 
visszaküldendő áruk értéke túllépi az 50 
eurót.

Or. de

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fogyasztó csak az áruk természetének 
és működésének felméréséhez szükséges 
kezelésből adódó értékcsökkenést 
meghaladó értékcsökkenésért felel. A 
fogyasztó nem felel az értékcsökkenésért, 
amennyiben a kereskedő az elállási jogról 
való értesítést a 9. cikk b) pontjával 

2. A fogyasztó csak az áruk fajtájának, 
természetének és működésének 
felméréséhez szükséges kezelésből adódó 
értékcsökkenést meghaladó 
értékcsökkenésért felel. A fogyasztó nem 
felel az értékcsökkenésért, amennyiben a 
kereskedő az elállási jogról való értesítést
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összhangban elmulasztotta. Az elállási jog 
hatálya alá tartozó szolgáltatási 
szerződéseknél a fogyasztó nem viseli az 
elállási időszakban teljesített szolgáltatás 
teljes vagy részleges költségeit.

az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjával 
összhangban elmulasztotta.

Or. de

Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elállási jog gyakorlásának joghatásai a 
kiegészítő szerződésekre vonatkozóan

Az elállási jog gyakorlásának joghatásai a 
kiegészítő szerződésekre vonatkozóan

Or. de

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2008/48/EK irányelv 15. cikkének 
sérelme nélkül, ha a fogyasztó a távollevők 
között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződéstől való elállási jogát a 12. és 17. 
cikkel összhangban gyakorolja, az adott
kiegészítő szerződés automatikusan 
megszűnik a fogyasztó bármilyen 
költségviselése nélkül.

1. A 2008/48/EK irányelv 15. cikkének 
sérelme nélkül, ha a fogyasztó a távollevők 
között vagy az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződéstől való elállási jogát a 12. és 17. 
cikkel összhangban gyakorolja, az adott
kapcsolt szerződés automatikusan 
megszűnik a fogyasztó bármilyen olyan
költségviselése nélkül, amiről ez az 
irányelv nem rendelkezik.

Or. de

Módosítás 116
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A távollevők közötti szerződések 
vonatkozásában az elállási jog a 
következők tekintetében nem alkalmazható:

1. A távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
vonatkozásában az elállási jog az alábbiak
tekintetében nem alkalmazható:

Or. de

Módosítás 117

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az olyan szolgáltatások esetében, ahol a 
teljesítés a 12. cikkben említett tizennégy 
napos időszak vége előtt megkezdődött a 
fogyasztó kifejezett beleegyezésével;

a) az olyan szolgáltatások esetében, ahol a 
teljesítés a 12. cikkben említett tizennégy 
napos időszak vége előtt megkezdődött a 
fogyasztó tartós adathordozón kifejezett 
beleegyezésével;

Or. de

Módosítás 118

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ha élelmiszert, italokat vagy más, 
higiéniai szempontból érzékeny árut 
szállítanak, amelyek csomagolását vagy 
lezárását a fogyasztó már kibontotta;

Or. de

Módosítás 119
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az olyan szerződés esetében, amelynek 
azonnali teljesítésére a fogyasztó – egy 
azonnali sürgős helyzetre válaszul –
megkérte a kereskedőt; ha ez alkalommal 
a kereskedő a fogyasztó azonnali sürgős 
helyzetének megoldásához 
elengedhetetlenül szükséges árukon vagy 
szolgáltatásokon kívül további 
szolgáltatásokat vagy árukat szállít, illetve 
ad el, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra 
vagy árukra már vonatkozik az elállási 
jog;

Or. de

Módosítás 120

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) olyan szerződések esetén, amelyeknél 
a fogyasztó kifejezetten megkérte a 
kereskedőt, hogy keresse fel lakásán, hogy 
ott javítási vagy karbantartási 
munkálatokat végezzen; ha ez alkalommal 
a kereskedő a fogyasztó által kifejezetten 
kért szolgáltatásokon és a karbantartás 
vagy javítás elvégzéséhez felhasznált 
cserealkatrészeken felül kínál 
szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a 
kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra 
már vonatkozik az elállás joga;

Or. de

Módosítás 121
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a borszállítás, amelynek áráról az 
adásvételi szerződés megkötése idején 
állapodtak meg, amelynek a szállítására 
csak a 22. cikk (1) bekezdésében említett 
határidőn túl kerülhet sor és amelynek a 
tényleges értéke a kereskedő által nem 
befolyásolható módon a pénzügyi piacok 
ingadozásaitól függ;

d) a borszállítás, amelynek áráról a
szerződés megkötése idején állapodtak 
meg, amelynek a szállítására csak a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett határidőn 
túl kerülhet sor és amelynek a tényleges 
értéke a kereskedő által nem 
befolyásolható módon a pénzügyi piacok 
ingadozásaitól függ;

Or. de

Módosítás 122

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a lezárt csomagolásban lévő hang-, 
illetve képfelvétel, valamint 
számítástechnikai szoftver szállítása 
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó 
felbontotta;

e) a lezárt csomagolásban lévő hang-, 
illetve képfelvétel, valamint 
számítástechnikai szoftver szállítása 
esetében, ha a csomagolást a fogyasztó 
felbontotta;

Or. de

Módosítás 123

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) árverésen kötött szerződés esetében. h) nyilvános árverésen kötött szerződés 
esetében.

Or. de
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Módosítás 124

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések vonatkozásában az elállási 
jog az alábbiak tekintetében nem 
alkalmazható:

törölve

a) a fogyasztó által távközlő eszközök
segítségével előzetesen kiválasztott 
élelmiszerek, italok és más egyéb, a 
háztartásban mindennapi fogyasztásra 
szolgáló áruk – az általában a saját 
üzlethelyiségében értékesítő – kereskedő 
által a fogyasztó lakhelyére, tartózkodási 
helyére vagy munkahelyére történő 
szállítására irányuló szerződés esetében;

b) az olyan szerződés esetében, amelynek 
azonnali teljesítésére a fogyasztó – egy 
azonnali sürgős helyzetre válaszul –
megkérte a kereskedőt; ha ez alkalommal 
a kereskedő a fogyasztó azonnali sürgős 
helyzetének megoldásához 
elengedhetetlenül szükséges árukon vagy 
szolgáltatásokon kívül további 
szolgáltatásokat vagy árukat szállít, illetve 
ad el, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra 
vagy árukra már vonatkozik az elállási 
jog;

c) azok a szerződések, amelyeknél a 
fogyasztó távközlő eszközök segítségével 
kifejezetten kérte a kereskedőt a lakása 
felkeresésére a tulajdonán történő javítási 
és fenntartási munkák elvégzésére; ha ez 
alkalommal a kereskedő a fogyasztó által 
kifejezetten kért szolgáltatásokon és a 
fenntartás vagy javítás elvégzéséhez 
felhasznált csere alkatrészeken felül kínál 
szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a 
kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra 
már vonatkozik az elállás joga.
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Or. de

Módosítás 125

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felek megállapodhatnak arról, hogy az
(1) és (2) bekezdéseket nem alkalmazzák.

A felek megállapodhatnak arról, hogy az
(1) bekezdést nem alkalmazzák.

Or. de

Módosítás 126

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve

Az alkalmazási körön kívül eső távollevők 
közötti és üzlethelyiségen kívül kötött 

szerződések

1. A 8–19. cikk nem vonatkozik a 
távollevők és az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződésekre:

a) ingatlan értékesítésére, illetve más, 
ingatlannal kapcsolatos jogokra 
vonatkozó szerződések, a bérleti 
szerződések és az ingatlanra vonatkozó 
munkálatok kivételével,

b) árusító automatából vagy automatizált 
üzlethelyiségből történő értékesítés;

c) távközlési üzemeltetőkkel kötött 
szerződések az erre a célra létesített 
nyilvános távbeszélő állomás 
igénybevétele útján;
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d) élelmiszerek vagy italok kereskedő által 
történő szállítása a kereskedő 
üzlethelyiségének szomszédságában 
végzett gyakori és rendszeres kiszállítási 
tevékenység alkalmával.

Or. de

Módosítás 127

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 8–19. cikk nem vonatkozik az 
üzlethelyiségen kívül kötött, alábbiakra 
vonatkozó szerződésekre:

törölve

a) biztosítás,

b) olyan pénzügyi szolgáltatások, amelyek 
ára a pénzpiac olyan ingadozásaitól függ, 
amelyekre a kereskedő nincs befolyással, 
ugyanakkor ilyen ingadozások az elállási 
időszak alatt előfordulhatnak a 
2002/65/EK irányelv 6. cikkének (2) 
bekezdésének a) pontjában szereplő 
meghatározással összhangban, valamint

c) a 2008/48/EK irányelv hatálya alá 
tartozó hitel.

Or. de

Módosítás 128

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 8–19. cikk nem vonatkozik a törölve
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távollevők közötti szállodai, szállítási, 
autókölcsönzési, vendéglátói, illetve 
szabadidős szolgáltatói tevékenységekre, 
az adott időpontra vagy teljesítési 
időszakra vonatkozó szerződések 
vonatkozásában.

Or. de

Módosítás 129

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály Hatály

1. Ezt a fejezetet az adásvételi 
szerződésekre kell alkalmazni. A 24. cikk 
(5) bekezdésének sérelme nélkül, ahol a 
szerződés többcélú szerződés, amelynek 
tárgya áruk és szolgáltatások egyaránt, ez 
a fejezet csak az árukra vonatkozik.

1. Ezt a fejezetet az adásvételi 
szerződésekre kell alkalmazni.

2. Ez a fejezet az előállítandó vagy 
legyártandó áruk szállítására irányuló 
szerződésekre is vonatkozik.

(A 21. cikk (2) bekezdése kapcsán lásd a 2. cikk 3. pontjának 2. mondatához fűzött módosítást)

Or. de

Módosítás 130

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ezt a fejezetet nem kell alkalmazni a 
kereskedő által kicserélt alkatrészekre, 
amikor a 26. cikk értelmében az áruk 

törölve
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hibáját a kereskedő javítással orvosolta.

Or. de

Módosítás 131

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
használt áruk nyilvános árverésére ezt a 
fejezetet nem alkalmazzák.

2. Ezt a fejezetet nem kell alkalmazni azon 
használt árukra, amelyeket nyilvános 
árverésen értékesítenek.

Or. de

Módosítás 132

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a kereskedő elmulasztja a 
szállítási kötelezettségének teljesítését, a 
fogyasztó jogosult az addig befizetett 
összeg visszatérítésére az (1) bekezdésben 
meghatározott szállítási időponttól
számított hét napon belül.

2. Amennyiben a kereskedő elmulasztja 
teljesítési kötelezettségét, a fogyasztó 
tartós adathordozó segítségével a 
körülményekhez képest megfelelő 
határidőn belül teljesítésre hívhatja fel, 
amely nem lépheti túl a hét napot, és 
közölheti vele, hogy a teljesítés 
elmaradása esetén eláll az adásvételi 
szerződéstől. Ha a meghatározott határidő 
eredménytelenül telik el, vélelmezni kell, 
hogy a fogyasztó elállt az adásvételi 
szerződéstől. Az a fogyasztó, aki a 
vételárat már megfizette, jogosult az addig 
befizetett teljes összeg visszatérítésére attól 
a naptól számított hét napon belül, 
amelyen a fogyasztó az adásvételi 
szerződéstől elállt. A fogyasztó kártérítési
igényhez fűződő jogait ez nem érinti.

Or. de
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Módosítás 133

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok olyan belső 
jogszabályokat fogadhatnak el vagy 
tarthatnak fenn, amelyek a fogyasztó 
számára más szavatossági igényeket írnak 
elő, amennyiben a kereskedő a (2) 
bekezdésben említett megfelelő határidőn 
belül nem teljesít. 

Or. de

Módosítás 134

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kereskedő az adásvételi szerződésnek 
megfelelően állítja az árut.

1. A kereskedő köteles az adásvételi 
szerződésnek megfelelően átadni az árut.

Or. de

Módosítás 135

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelnek a kereskedő által adott 
leírásnak, és rendelkeznek a kereskedő 
eladó által a fogyasztónak bemutatott próba 
vagy minta tulajdonságaival;

a) megfelelnek a kereskedő által adott 
leírásnak, és rendelkeznek a kereskedő 
eladó által a fogyasztónak bemutatott próba 
vagy minta tulajdonságaival;

Or. de
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Módosítás 136

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedőt nem kötik a (2) bekezdés d) 
pontjában említett nyilvános kijelentések, 
ha bizonyítja, hogy az alábbi helyzetek 
közül valamelyik fennállt:

A kereskedőt nem kötik a (2) bekezdés d) 
pontjában említett nyilvános kijelentések, 
ha bizonyítja, hogy az alábbi helyzetek 
közül valamelyik fennállt:

Or. de

Módosítás 137

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az áru szakszerűtlen összeszereléséből 
eredő hiba az áru hibájának minősül, ha az 
összeszerelés az adásvételi szerződés részét 
képezi, és azt a kereskedő végezte vagy az 
ő felelősségével végezték. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre is, ha a fogyasztó 
által összeszerelendő árukat a fogyasztó 
szerelte össze, és a szakszerűtlen 
összeszerelés a szerelési utasítások hibájára 
vezethető vissza.

5. Az áru szakszerűtlen összeszereléséből 
eredő hiba az áru hibájával egyenértékű, 
ha az összeszerelés az áruról szóló
adásvételi szerződés részét képezi, és azt a 
kereskedő végezte vagy az ő felelősségével 
végezték. Ugyanez vonatkozik arra az 
esetre is, ha a fogyasztó által 
összeszerelendő árukat a fogyasztó szerelte 
össze, és a szakszerűtlen összeszerelés a 
szerelési utasítások hibájára vezethető 
vissza.

Or. de

Módosítás 138

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2)–(5) bekezdések rendelkezései 
szerint, amennyiben az áruk nem 
szerződésszerűek a fogyasztó jogosult: 

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó 
jogosult
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a) a hiba orvoslására javítás vagy csere 
útján,

a) az áru szerződésszerű állapotának 
kialakítására kijavítás vagy kicserélés 
útján a (2), (3) és (5) bekezdésben 
meghatározottaknak megfelelően, illetve 

b) az ár csökkentésére,
b) megfelelő árleszállításra vagy az 
adásvételi szerződéstől való elállásra a (4),
(5) és (5a) bekezdésben foglaltak szerint.

c) a szerződés felmondására

Or. de

Módosítás 139

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kereskedő a választása szerint javítás
vagy csere útján orvosolja a hibát.

2. A fogyasztó először a kereskedőtől az 
áru kijavítását vagy kicserélését 
követelheti, amennyiben az nem lehetetlen 
vagy aránytalan.

Or. de

Módosítás 140

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a kereskedő bebizonyítja, 
hogy a hiba orvoslása javítás vagy csere 
útján jogellenes, lehetetlen vagy a 
kereskedő számára aránytalan 
erőfeszítéssel járna, a fogyasztó választhat 
az árengedmény illetve a szerződés 
felmondása között. A kereskedő 
erőfeszítése aránytalan, ha az 
árengedmény vagy a szerződés 
felmondásához képest túlságosan magas 
költségeket jelent a számára, figyelembe 
véve az áruk hibátlan állapotbeli értékét 

3. A (2) bekezdésben említett 
szavatossági igények 
aránytalannak minősülnek, ha a 
kereskedőnél költséget idéznének 
elő 
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és a hiba jelentőségét.

a) azon érték tekintetében, amellyel az áru 
a hiba nélkül rendelkezne,

b) a hiba jelentőségére tekintettel, 
valamint

c) azon kérdés figyelembe vételét 
követően, hogy más szavatossági igényre 
át lehetne-e térni (kijavítás vagy 
kicserélés) a fogyasztónak okozott jelentős 
kényelmetlenség nélkül,

másik szavatossági igénnyel (kijavítás 
vagy kicserélés) összehasonlítva nem 
lenne megalapozott.

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő 
határidőn belül és a fogyasztó számára 
jelentős kényelmetlenség nélkül kell 
elvégezni.

Or. de

Módosítás 141

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti 
bármelyik orvosláshoz folyamodhat, 
amennyiben az alábbi helyzetek 
valamelyike fennáll:

4. Az (5b) bekezdés sérelme 
nélkül a fogyasztó árleszállítást 
követelhet vagy elállhat az
adásvételi szerződéstől, 
amennyiben az alábbi helyzetek 
valamelyike fennáll:

a) a kereskedő kifejezetten vagy 
hallgatólagosan visszautasította 
a hiba orvoslását;

a) a fogyasztó nem igényelhet 
sem kijavítást, sem kicserélést 

b) a kereskedő ésszerű időn belül 
elmulasztotta a megfelelés hiba orvoslását;

b) a kereskedő ésszerű időn belül 
elmulasztotta a megfelelés hiba orvoslását;

c) a kereskedő megpróbálta orvosolni a c) a kereskedő megpróbálta orvosolni a 
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hibát, jelentős kényelmetlenséget okozva 
ezzel a fogyasztónak;

hibát, jelentős kényelmetlenséget okozva 
ezzel a fogyasztónak;

d) ugyanaz a hiba rövid időn belül 
többször előfordult.

Or. de

Módosítás 142

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A fogyasztó számára okozott jelentős 
kényelmetlenség és a kereskedő számára a 
hiba orvoslásához szükséges ésszerű idő 
vizsgálatára az áruk természetének illetve
a 24. cikk (2) bekezdés b) pontjának 
rendelkezése szerint a fogyasztó által szánt 
rendeltetés figyelembe vételével kerül sor.

5. A fogyasztó számára okozott jelentős 
kényelmetlenség és a kereskedő számára a 
hiba orvoslásához szükséges ésszerű idő 
vizsgálatára az áru jellegét vagy a
fogyasztó által elérni kívánt célt a 24. cikk
(2) bekezdése b. pontjának értelmében
figyelembe kell venni.

Or. de

Módosítás 143

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Csekély mértékű hiba esetén a 
fogyasztó nem állhat el az adásvételi 
szerződéstől.

Or. de

Módosítás 144

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A tagállamok a fogyasztók nagyobb 
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védelmének biztosítása érdekében belső 
jogszabályokat fogadhatnak el vagy 
tarthatnak fenn, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztó számára, hogy hibás teljesítés 
esetén szabadon válasszon az (1) 
bekezdésben említett szavatossági igények 
közül. Ezen intézkedések feltétlenül 
szükségesek a fogyasztó megfelelő módon 
történő védelméhez, valamint arányosnak 
és hatékonynak kell lenniük.

Or. de

Módosítás 145

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kereskedő köteles a fogyasztónak 
megfelelő mértékben visszatéríteni a 
kellékhiba fogyasztó által történő 
elhárításának költségeit.

Or. de

Módosítás 146

Irányelvre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
Viszontkereseti jog

Ha a kereskedő utolsó eladóként a gyártó, 
a szerződésláncon belüli valamely korábbi 
eladó vagy más közvetítő személy 
cselekménye vagy mulasztása miatt felel 
valamely hibáért, a kereskedő utolsó 
eladóként viszontkeresetet érvényesíthet a 
szerződésláncon belül a felelősséggel 
tartozó személlyel szemben. A belső jog 



PE442.789v04-00 74/110 PR\819980HU.doc

HU

határozza meg a felelősséggel tartozó 
személyt, aki ellen a kereskedő utolsó 
eladóként viszontkeresettel élhet, valamint 
a megfelelő eljárást és annak feltételeit.

Or. de

Módosítás 147

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a kereskedő csere útján 
orvosolta a hibát, a 25. cikk értelmében 
felel, ha a hiba két éven belül 
nyilvánvalóvá válik attól az időponttól 
számítva, hogy a fogyasztó vagy a 
fogyasztó által kijelölt harmadik személy 
átvette a kicserélt árut.

törölve

Or. de

Módosítás 148

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Azért, hogy a 25. cikk szerinti jogait 
gyakorolhassa, a fogyasztó a hibáról 
annak észlelésétől számított két hónapon 
belül tájékoztatja a kereskedőt.

törölve

Or. de

Módosítás 149
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok belső jogszabályokat 
fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn új 
igényérvényesítési határidőről, a 
bizonyítási teher átszállása határidejének 
fogyasztó javára történő 
meghosszabbításáról vagy az 
igényérvényesítési határidő lejártát 
követően ismertté váló jelentős hibákra 
vonatkozó külön szabályokról a 
fogyasztók nagyobb védelmének 
biztosítása érdekében. Ezen intézkedések 
feltétlenül szükségesek a fogyasztó 
megfelelő módon történő védelméhez, 
valamint arányosnak és hatékonynak kell 
lenniük.

Or. de

Módosítás 150

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a b és c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó jogszabályból eredő jogait a 
26. cikk rendelkezése szerint és egyértelmű 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
ezeket a jogokat a jótállás nem érinti,

a) a fogyasztó a hatályos jogszabályok 
keretében fennálló igényérvényesítési
jogait a 26. cikk rendelkezése szerint és 
egyértelmű nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy ezeket a jogokat a jótállás nem érinti,

b) a kereskedelmi jótállás tartalmának és a 
belőle eredő jogok érvényesítésének 
feltételeit nevezetesen a jótállás 
időtartamát és területi hatályát, valamint a 
jótállás kötelezettjének nevét és címét,

b) a kereskedelmi jótállás tartalmának és a 
belőle eredő jogok érvényesítésének 
feltételeit nevezetesen a jótállás 
időtartamát és területi hatályát, valamint a 
jótállás kötelezettjének nevét és címét,

c) a 32. és 35. cikk, valamint a III. 
melléklet (1) része j) pontjának sérelme 
nélkül, annak kikötését – ahol ez 
alkalmazható – hogy a kereskedelmi 
jótállást nem lehet átruházni a következő 

c) annak kikötését – ahol ez alkalmazható –
hogy a kereskedelmi jótállást nem lehet 
átruházni a következő vásárlóra.
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vásárlóra.

Or. de

Módosítás 151

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez fejezet azokra a kereskedő által előre 
megszövegezett szerződési feltételekre 
vonatkozik, amelyeket a fogyasztó 
elfogadott, anélkül, hogy lehetősége lett 
volna azok tartalmának befolyásolására,
különösen amennyiben ezek a szerződési 
feltételek egy előre kidolgozott szabványos 
szerződés részei.

1. Ez fejezet a kereskedő és a fogyasztó 
között egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződési feltételekre vonatkozik. 
Szerződési feltétel akkor tekintendő 
egyedileg meg nem tárgyaltnak, ha azt 
előre meghatározták, és ezért a 
fogyasztónak, különösen előre
meghatározott szabványszerződés 
keretében, annak tartalmára nem volt 
ráhatása. . 

Or. de

Módosítás 152

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tény, hogy a fogyasztónak lehetősége 
volt egy adott szerződési vagy egyedi 
feltétel bizonyos vonatkozásainak tartalmi 
befolyásolására, nem zárja ki e fejezet
alkalmazását a szerződést alkotó többi 
szerződési feltétel vonatkozásában.

2. Az, hogy a szerződési feltétel egyes 
elemeit vagy egyes feltételeket egyedileg 
megtárgyalták, nem zárja ki e fejezetnek a 
szerződés többi részére történő
alkalmazását, amennyiben az összes 
körülmény alapján mégis előre 
meghatározott szabványszerződésről van 
szó.

Or. de

Módosítás 153
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a fejezet nem vonatkozik azokra 
szerződési feltételekre, amelyek a 
közösségi joggal összhangban lévő,
kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti
rendelkezéseket, valamint olyan 
nemzetközi egyezmények alapelveit vagy 
rendelkezéseit tükrözik, amely 
egyezményeknek a tagállamok vagy a 
Közösség aláíró felei.

3. Ez a fejezet nem vonatkozik azokra 
szerződési feltételekre, amelyek kötelező
erejű törvényi vagy rendeleti
rendelkezéseken vagy nemzetközi 
megállapodások rendelkezésein vagy 
alapelvein alapulnak, amely 
egyezményeknek a tagállamok vagy az 
Unió aláíró felei.

Or. de

Módosítás 154

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szerződési feltételeknek világosan, 
közérthető nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lenniük.

1. A szerződési feltételeknek világosan, 
közérthető nyelven megfogalmazottnak és 
olvashatónak kell lenniük.

Or. de

Módosítás 155

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok tartózkodnak bármely 
formai követelmény előírásától a 
szerződési feltételek kifejezésmódját és 
azoknak a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátásának módját illetően.

4. A tagállamok tartózkodnak bármely 
formai követelmény előírásától a
távollevők között létrejött vagy a házaló 
kereskedelem keretében kötött szerződések
szerződési feltételeinek kifejezésmódját és 
azoknak a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátásának módját illetően.
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Or. de

Módosítás 156

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben egy szerződési feltétel nem 
szerepel a II. illetve III. mellékletben, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
tisztességtelen feltételnek minősüljön, ha a 
jóhiszeműség követelményével ellentétben 
a felek szerződésből eredő jogaiban és 
kötelezettségeiben jelentős 
egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó 
kárára.

1. A szerződési feltétel tisztességtelennek 
minősül, ha a jóhiszeműség 
követelményével ellentétben a felek 
szerződésből eredő jogaiban és 
kötelezettségeiben jelentős 
egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó 
kárára.

Or. de

Módosítás 157

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 34. és 38. cikk sérelme nélkül, egy 
szerződési feltétel tisztességtelen jellegét 
azon termékek természetének a 
figyelembevételével kell megítélni, 
amelyekre vonatkozóan a szerződést 
kötötték, és hivatkozással a 
szerződéskötéskor fennálló minden olyan 
körülményre, amely szerepet játszott annak 
megkötésében, valamint a szerződés 
minden egyéb feltételére, vagy olyan más 
szerződés feltételeire, amelytől e szerződés 
függ. Egy szerződési feltétel 
tisztességességének megítélésekor az 
illetékes nemzeti hatóság a 31. cikkel 
összhangban figyelembe veszi a szerződés 
kereskedő által történő megszövegezésének 
és a fogyasztóval való közlésének módját.

2. A 34. és 38. cikk sérelme nélkül, egy 
szerződési feltétel tisztességtelen jellegét 
azon áruk vagy szolgáltatások
természetének a figyelembevételével kell 
megítélni, amelyekre vonatkozóan a 
szerződést kötötték, és hivatkozással a 
szerződéskötéskor fennálló minden olyan 
körülményre, amely szerepet játszott annak 
megkötésében, valamint a szerződés 
minden egyéb feltételére, vagy olyan más 
szerződés feltételeire, amelytől e szerződés 
függ. Egy szerződési feltétel 
tisztességességének megítélésekor az 
illetékes nemzeti hatóság a 31. cikkel 
összhangban figyelembe veszi a szerződés 
kereskedő által történő megszövegezésének 
és a fogyasztóval való közlésének módját.
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Or. de

Módosítás 158

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a 
szerződés elsődleges tárgyának illetve a
kereskedő fő szerződéses kötelezettsége 
előre látható díjazásának megítélésére, 
feltéve ha a kereskedő maradéktalan 
teljesíti a 31. cikket.

3. A szerződési feltétel tisztességtelen 
jellegének megítélése nem érinti sem a
szerződés fő tárgyát, sem azt, hogy 
arányban áll-e az ár, illetve díj az áruval, 
illetve a szolgáltatással, feltéve, ha a 
kereskedő maradéktalan teljesíti a 31. cikk 
(1), (2) és (3) bekezdését.

Or. de

Módosítás 159

Irányelvre irányuló javaslat
33. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kereskedő azt állítja, hogy 
egy szerződési feltételt egyedileg 
megtárgyaltak, ennek bizonyítása a 
kereskedőt terheli.

Amennyiben a kereskedő azt állítja, hogy 
egy általános szerződési feltételt egyedileg 
megtárgyaltak, ennek bizonyítása a 
kereskedőt terheli.

Or. de

Módosítás 160

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
II. melléklet listájában meghatározott 
szerződési feltételeket minden 
körülmények között tisztességtelennek 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a II. melléklet listájában meghatározott 
szerződési feltételeket minden 
körülmények között tisztességtelennek 
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tekintik. A szerződési feltételek említett 
jegyzékét valamennyi tagállamban 
alkalmazni kell és azt csak a 39. cikk (2) 
bekezdésével és a 40. cikkel összhangban 
lehet módosítani.

tekintik. A szerződési feltételek említett 
jegyzékét valamennyi tagállamban 
alkalmazni kell

Or. de

Módosítás 161

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok rendelkezéseket 
fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn 
annak érdekében, hogy további szerződési 
feltételeket nyilvánítsanak mindenkor 
tisztességtelennek. Ezen rendelkezések 
feltétlenül szükségesek a fogyasztó 
megfelelő módon történő védelméhez, 
valamint arányosnak és hatékonynak kell 
lenniük.

Or. de

Módosítás 162

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
III. melléklet 1. pontjában meghatározott 
szerződési feltételek, tisztességtelennek 
minősüljenek, kivéve ha a kereskedő 
bebizonyítja, hogy az ilyen szerződési 
feltételek a 32. cikkel összhangban 
tisztességesnek minősülnek. A szerződési 
feltételek említett jegyzékét valamennyi 
tagállamban alkalmazni kell és azt csak a 
39. cikk (2) bekezdésével és a 40. cikkel 
összhangban lehet módosítani.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a III. melléklet 1. pontjában meghatározott 
szerződési feltételek, tisztességtelennek 
minősüljenek, kivéve ha a kereskedő 
bebizonyítja, hogy az ilyen szerződési 
feltételek a 32. cikkel összhangban 
tisztességesnek minősülnek. A szerződési 
feltételek említett jegyzékét valamennyi 
tagállamban alkalmazni kell
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Or. de

Módosítás 163

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok rendelkezéseket 
fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn 
annak érdekében, hogy további szerződési 
feltételeket nyilvánítsanak olyan 
feltételnek, amelynek tisztességtelensége 
vélelmezett. Ezen rendelkezések feltétlenül 
szükségesek a fogyasztó megfelelő módon 
történő védelméhez, valamint arányosnak 
és hatékonynak kell lenniük.

Or. de

Módosítás 164

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha egy feltétel jelentésére vonatkozóan 
kétség merül fel, akkor a fogyasztó 
számára legkedvezőbb értelmezés az 
irányadó.

1. Ha egy szerződési feltétel jelentésére 
vonatkozóan kétség merül fel, akkor a 
fogyasztó számára legkedvezőbb 
értelmezés az irányadó.

Or. de

Módosítás 165

Irányelvre irányuló javaslat
37. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tisztességtelen szerződéses feltételek 
nem kötik a fogyasztót. A szerződés 

A tisztességtelen szerződési feltételek nem 
kötik a fogyasztót. A szerződés továbbra is 
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továbbra is köti a feleket, ha a szerződés 
hatályban maradhat a tisztességtelen 
feltételek nélkül.

köti a feleket, ha a szerződés hatályban 
maradhat a tisztességtelen feltételek nélkül.

Or. de

Módosítás 166

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a fogyasztók és a szakmai 
versenytársak érdekében gondoskodnak 
arról, hogy megfelelő és hatékony 
eszközök álljanak rendelkezésre ahhoz, 
hogy megakadályozzák a kereskedők 
fogyasztókkal kötött szerződéseiben a
tisztességtelen feltételek további 
alkalmazását.

1. A tagállamok a fogyasztók és a
kereskedők érdekében gondoskodnak arról, 
hogy megfelelő és hatékony eszközök 
álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy a 
kereskedők fogyasztókkal kötött 
szerződéseiben nem alkalmazhassanak 
tovább tisztességtelen feltételeket.

Or. de

Módosítás 167

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Elsősorban az olyan személyek vagy 
szervezetek, akiknek a nemzeti joga szerint 
jogos érdeke fűződik a fogyasztók 
védelméhez, eljárást kezdeményezhetnek 
bíróság vagy közigazgatási hatóság előtt 
annak eldöntésére, hogy az általános 
használatra szánt kidolgozott szerződési 
feltétel tisztességtelen-e.

2. Az (1) bekezdésben említett eszközök
olyan jogszabályokat is magukban 
foglalnak, amelyek szerint az olyan
személyek vagy szervezetek, akiknek a 
nemzeti joga szerint jogos érdeke fűződik a 
fogyasztók védelméhez, a belső 
jogszabályokkal összhangban bírósághoz
vagy az illetékes közigazgatási hatósághoz 
fordulhatnak annak eldöntésére, hogy a 
kidolgozott általános használatra szánt 
szerződési feltétel tisztességtelen-e, és 
hatékony eszközöket alkalmazhatnak az 
ilyen feltételek használatának 
megszüntetése érdekében.
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Or. de

Módosítás 168

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok felhatalmazzák a 
bíróságokat vagy közigazgatási 
hatóságokat, hogy megfelelő és hatékony 
eszközöket alkalmazzanak a 
tisztességtelennek ítélt feltételek 
kereskedők általi alkalmazásának 
megakadályozására.

törölve

Or. de

Módosítás 169

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a (2) és (3) bekezdésben említett jogi 
eljárások megindíthatók legyenek a 
nemzeti eljárásjogtól függően külön-külön 
vagy együttesen az azonos gazdasági 
ágazatban tevékenykedő olyan
kereskedőkkel vagy kereskedők olyan 
egyesületeivel szemben; akik vagy 
amelyek ugyanazokat az általános 
szerződési feltételeket vagy hasonló 
feltételeket alkalmazzák, illetve ajánlják.

4. A (2) bekezdésben említett eszközök a 
belső jogszabályok figyelembe vételével
külön-külön vagy együttesen az azonos 
gazdasági ágazatban tevékenykedő olyan
több kereskedővel vagy azok olyan 
egyesületeivel szemben; akik vagy 
amelyek ugyanazokat az általános 
szerződési feltételeket vagy hasonló 
feltételeket alkalmazzák, illetve ajánlják.

Or. de

Módosítás 170
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Irányelvre irányuló javaslat
39. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk
A 2. és 3. melléklet felülvizsgálata

törölve

1. A tagállamok értesítik a Bizottságot 
azokról a feltételekről, amelyeket az 
illetékes hatóságok tisztességtelennek és 
ezen irányelv módosításának céljából 
lényegesnek találtak a (2) bekezdés 
rendelkezése alapján.

2. Az (1) bekezdés értelmében beérkező 
értesítések függvényében a Bizottság 
módosítja a II. és a III. mellékletet. Ezek 
az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, ezért a 40. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Or. de

Módosítás 171

Irányelvre irányuló javaslat
40. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk
A bizottság

törölve

1. A bizottság munkáját a fogyasztói 
szerződések tisztességtelen feltételeivel 
foglalkozó bizottság (a továbbiakban: 
„bizottság”) segíti.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét1  
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kell alkalmazni, tekintettel e határozat 8. 
cikkének rendelkezéseire
1. HL L 184., 1999.7.17., 23. o. Az 
512/2006/EK határozattal (HL L 200., 
2006.7.22., 11 o.) módosított határozat.

Or. de

Módosítás 172

Irányelvre irányuló javaslat
45. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kéretlen értékesítés Kéretlen áru vagy szolgáltatás

Egy adott termék kéretlen átadása esetében 
a fogyasztó mentesül minden 
ellenszolgáltatási kötelezettség alól a 
2005/29/EK irányelv 5. cikke (5) 
bekezdésében és I. mellékletének 29. 
pontjában szereplő tilalom értelmében. A 
fogyasztói válasz hiánya egy ilyen kéretlen 
szállítást követően nem jelent beleegyezést.

Egy adott áru vagy szolgáltatás kéretlen 
átadása, illetve teljesítése esetében a 
fogyasztó mentesül minden 
ellenszolgáltatási kötelezettség alól a 
2005/29/EK irányelv 5. cikke (5) 
bekezdésében és I. mellékletének 29. 
pontjában szereplő tilalom értelmében. A 
fogyasztói válasz hiánya egy ilyen kéretlen 
szállítást követően nem jelent beleegyezést.

Or. de

Módosítás 173

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv 
tárgykörében fogadnak el.

törölve

Or. de
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Módosítás 174

Irányelvre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
Bejelentési kötelezettség és kölcsönös 

értékelés

1. A tagállamok [a nemzeti jogba való 
átültetésre nyitva álló határidő vége] -ig, 
majd azt követően háromévente jelentést 
terjesztenek a Bizottság elé, amely az 
alábbi adatokat tartalmazza:

a) azon további tájékoztatási 
kötelezettségeket teljesítő szövegek, 
amelyeket a tagállamok az 5. cikk (3b) és 
(3c) bekezdése alapján elfogadnak vagy 
fenntartanak;

b) azon eltérő belső jogszabályok szövege, 
amelyeket a tagállamok a 22. cikk (2a) 
bekezdése szerint elfogadnak vagy 
fenntartanak;

c) azon eltérő belső jogszabályok szövege, 
amelyeket a tagállamok a 26. cikk (5b) 
bekezdése és a 28. cikk (5a) bekezdése 
szerint elfogadnak vagy fenntartanak; 

d) azon további szerződési feltételek 
szövege, amelyeket a tagállamok a 34. 
cikk (1a) bekezdése szerint mindenkor 
tisztességtelennek nyilvánítanak;

e) azon további szerződési feltételek 
szövege, amelyeket a tagállamok a 35. 
cikk (1a) bekezdése szerint olyan 
feltételnek nyilvánítanak, amelyek 
tisztességtelensége vélelmezett;

f) az alapvető jelentőséggel rendelkező 
határozatok szövege - megfelelő 
indokolásaikkal együtt -, amelyeket a 
bíróságok, mediátorok vagy illetékes 
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közigazgatási hatóságok ez ezen irányelv 
hatálya alá tartozó területen hoznak.

2. Az (1) bekezdés a), b), c), d) és e) 
pontjában említett adatok esetében a 
tagállamok részletes magyarázattal 
szolgálnak arra, hogy az eltérő belső 
jogszabályok miért feltétlenül szükségesek 
a fogyasztó megfelelő védelméhez, és 
miért arányosak, illetve hatékonyak. A 
fogyasztóvédelem szempontjából valamely 
eltérő belső jogszabály hatékonysága 
értékelésének egyetlen mércéje az, hogy 
mennyire érvényesül egyrészt a 
kereskedelmi gyakorlatban, másrészt a 
sikeresen befejezett bírósági eljárások 
során alkalmazott gyakorlati és jogi 
bizonyítási eljárásban.

3. A Bizottság biztosítja, hogy az (1) 
bekezdés d) és e) pontjában említett 
adatok a fogyasztó és a kereskedő 
számára könnyen, például internetes 
weboldalon hozzáférhetők.

4. A Bizottság továbbítja az (1) 
bekezdésben előírt jelentéseket a 
tagállamok számára, amelyek a 
hozzáféréstől számított hat hónapon belül 
minden jelentésre vonatkozóan benyújtják 
észrevételeiket. Ugyanezen időszakban a 
Bizottság ezekről a jelentésekről konzultál 
az érdekelt felekkel.

Or. de

Módosítás 175

Irányelvre irányuló javaslat
46 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46b. cikk
A fogyasztóvédők beszámolása
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Az olyan személyek vagy szervezetek, 
akiknek a 38. cikk (2) bekezdése szerint 
jogos érdeke fűződik a fogyasztók 
védelméhez, értesítik a Bizottságot arról, 
hogy milyen eredményekre jutottak ezen 
irányelv alkalmazásának és hatásainak 
értékelése során.

Or. de

Módosítás 176

Irányelvre irányuló javaslat
46 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46c. cikk
A Bizottság jelentése

A 46a cikk (4) bekezdésében és a 46b 
cikkben említett vélemények 
figyelembevételével a Bizottság legkésőbb 
[a nemzeti jogba való átültetésre nyitva 
álló határidő lejártát követő egy éven] 
belül, majd azt követően háromévente 
átfogó jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé ezen irányelv 
alkalmazásáról. E jelentéshez adott 
esetben javaslatokat csatol az irányelvnek 
az e területen való fejlesztés szerinti 
kiigazítása érdekében.

Or. de

Módosítás 177
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Irányelvre irányuló javaslat
48. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk
Felülvizsgálat

törölve

A Bizottság felülvizsgálja ezt az irányelvet 
és legkésőbb [a 46. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében szereplő dátum+ 
5 év beillesztése]-ig jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára.

A Bizottság szükség esetén javaslatokat 
tesz az irányelvnek az ezen a területen 
bekövetkezett fejleményekhez történő 
hozzáigazítására. A Bizottság tájékoztatást 
kérhet a tagállamoktól.

Or. de

Módosítás 178

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. Az elállási nyilatkozaton feltüntetendő 
információk

A. Elállási mintatájékoztató

1. A kereskedő neve, postai címe és e-mail 
címe, akinek az elállási nyilatkozatot el 
kell küldeni.

Elállási jog

2. Nyilatkozat arról, hogy a fogyasztónak 
joga van elállni a szerződéstől és ezt a 
jogot az alábbi elállási nyilatkozat az (1) 
bekezdésben említett kereskedőnek tartós 
adathordozón történő elküldésével 
gyakorolhatja:

Ön tizennégy naptári napon belül 
indokolás nélkül elállhat e szerződéstől.

a) az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések esetében a megrendelőlap 
aláírását követő tizennégy napon belül;

Az elállási időszak [a megrendelt áru 
átvételekor] (1) kezdődik. Az elállási 
időszak kiszámításába nem számít bele [az 
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áru kézhezvételének] (2) napja. Ha az
elállási időszak utolsó napja péntekre, 
szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az 
a következő munkanapon ér véget.

Az elállási határidő betartásához elegendő 
az elállási nyilatkozat idejében történő 
visszaküldése.

b) a távollevők közötti adásvételi 
szerződések esetében az áruk fogyasztó –
vagy egy a szállítótól eltérő harmadik 
személy – általi átvételét követő tizennégy 
napon belül;

Az elállási nyilatkozatot tartós 
adathordozón (pl. a postán feladott 
levélben) (3) kell elküldeni a következő 
címre: (4). Itt választhatja a lenti minta 
használatát; ez azonban nem kötelező.

c) a távollevők közötti szolgáltatási 
szerződések esetében: 

Az elállás következményei

- a szerződés megkötését követő tizennégy 
napon belül, amennyiben a fogyasztó nem 
adta kifejezett, előzetes beleegyezését a 
szerződés teljesítésének megkezdésére 
ennek a tizennégy napos időszaknak a 
lejárta előtt; 

Ahhoz, hogy elállása érvényes legyen, a 
kézhez kapott árukat tizennégy naptári 
napon belül [a mi költségünkre] (5) vissza 
kell küldenie. Az elállási időszak az Ön 
számára az elállási nyilatkozat 
elküldésével kezdődik. Ezen időszakba 
nem számít bele az elállási nyilatkozat 
elküldésének napja. Ha az elállási időszak 
utolsó napja péntekre, szombatra vagy 
vasárnapra esik, akkor az a következő 
munkanapon ér véget.

- a szerződés teljesítésének megkezdésekor 
lezáruló időszakon belül, amennyiben a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését 
adta a szerződés végrehajtásának 
megkezdésére a tizennégy napos időszak 
lejárta előtt.

Amennyiben a kézhezkapott árut csak 
megromlott állapotban tudja 
visszaküldeni, az értékvesztésért Ön felel.
Ez csak akkor érvényes, ha ez az 
értékvesztés az áruk nem rendeltetésszerű 
használatából ered. Elkerülheti a romlást, 
ha az árukat nem saját tulajdonaként 
veszi használatba és semmi olyat nem tesz, 
ami értékét csökkenti.

3. Valamennyi adásvételi szerződés esetén 
a fogyasztó nyilatkozatban történő 
tájékoztatása az áruk kereskedőhöz 
történő visszaküldés határidejéről és 
módjáról, valamint a 16. cikk és 17. cikk 
(2) bekezdésével összhangban történő 
visszatérítés feltételeiről.

Érvényes elállás esetén minden Ön által 
számunkra eszközölt kifizetést tizennégy 
naptári napon belül vissza kell fizetnünk. 
Az elállási időszak számunkra az elállási 
nyilatkozat kézhezvételével kezdődik. Ezen 
időszakba nem számít bele az elállási 
nyilatkozat kézhezvételének napja. Ha az 
elállási időszak utolsó napja péntekre, 
szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az 
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a következő munkanapon ér véget.

4. Az interneten kötött, távollevők közötti 
szerződések esetében egy nyilatkozat arról, 
hogy a fogyasztó elektronikusan kitöltheti 
és kereskedő honlapján eljuttathatja az 
szabványos elállási nyilatkozatot, és arról, 
hogy a szóbanforgó elállási nyilatkozat 
kézhezvételéről a kereskedő 
haladéktalanul értesíti e-mailben.

A kifizetett összegek visszatérítését addig 
halaszthatjuk, amíg az árukat [vissza nem 
kaptuk, illetve Ön be nem mutatta a 
nyugtát az áruk visszaküldéséről, attól 
függően, hogy melyik időpont a korábbi] 
(6). 

5. Egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
a fogyasztó használhatja a B. részben 
meghatározott elállási nyilatkozatot. 

Jegyzetek:

(1) Ha az alábbi rendhagyó esetek egyike 
állna fenn, a zárójelben lévő kiegészítés a 
következő: 
a) a távollevők közötti szolgáltatási 
szerződések esetében: „a szerződés 
megkötésekor”;
b) az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szolgáltatói szerződések esetében: „az 
aláírt szerződés egy példányának tartós 
adathordozón (pl. papíron) történő 
kézhezvételekor”.

(2) Ha az alábbi rendhagyó esetek egyike 
állna fenn, a zárójelben lévő kiegészítés a 
következő: 
a) a távollevők közötti szolgáltatási 
szerződések esetében: „a szerződés 
megkötésének”;
b) az üzlethelyiségen kívül megkötött 
szolgáltatói szerződések esetében: „amikor 
Ön kézhez kapta a szerződéses 
dokumentum egy példányát”.

(3) Távollévők közötti szerződések esetén a 
következőt kell beilleszteni: 
a) ha a kereskedő megengedi a 
fogyasztónak, hogy elállási szándékát e-
mailen jelezze: „vagy e-mailen”;
b) ha a kereskedő megengedi a 
fogyasztónak, hogy az elállási 
mintanyilatkozatot egy weboldalon 
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elektronikus úton töltse ki: „vagy 
weboldalunkon”.

(4) Beillesztendő: A kereskedő 
személyazonossága és üzletének 
székhelye. Távollévők közötti szerződések 
esetében meg kell adni a következőket is: 
a kereskedő e-mail címe és/vagy 
internetcíme, amelyeket a fogyasztó a 
szerződéstől való elállásra használhat.

(5) Ha a visszaküldendő áru ára nem 
haladja meg az 50 eurót, a zárójelben lévő 
kiegészítés a következő: „saját 
költségére”.

(6) Ha a kereskedő felajánlja, hogy a 
fogyasztótól maga hozza el az árut, a 
zárójelben lévő kiegészítés a következő: 
„Öntől el nem hoztuk”.

Or. de

Módosítás 179

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(csak a szerződéstől való elállási szándék 
esetén töltse ki is juttassa vissza)

Címzett:  Címzett: (személyazonosság, a vállalkozás 
levelezési címe és adott esetben e-mail-
címe) (*)

Alulírott/ak* kijelenti/k, hogy
alulírott/ak* eláll/nak az alábbi áruk 
adásvételétől/az alábbi szolgáltatás 
igénybevételétől*

Én/mi (**) ezúton értesítem/értesítjük, 
hogy a szerződéstől elállok/elállunk. 

Megrendelés időpontja*/átvétel időpontja* Megrendelés időpontja (***):–

Fogyasztó(k) neve Fogyasztó(k) neve (***):
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Fogyasztó(k) címe Fogyasztó(k) címe (***):

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag
nyomtatványon történő értesítés esetén)

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag e 
nyomtatvány papíron történő elküldése
esetén) (***)

Kelt Kelt (***)

(*)   (*) A formanyomtatványnak a 
fogyasztó részére történő átadása előtt a 
kereskedő által kitöltendő rész.

*A nem kívánt rész törlendő. (**)    A nem kívánt rész törlendő.

(***) A fogyasztó(k) tölti(k) ki e 
formanyomtatványnak a szerződéstől való 
elállásra történő felhasználásakor.

Or. de

Módosítás 180

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kereskedő felelősségének kizárása
vagy korlátozása a kereskedőnek a
fogyasztó halálát vagy sérülését okozó 
cselekedete vagy mulasztása miatt;

a) a kereskedő törvényes felelőssége akkor 
zárható ki vagy korlátozható, ha a 
fogyasztó a kereskedő cselekménye vagy 
mulasztása folytán életét veszti vagy neki 
testi sértést okoz;

Or. de

Módosítás 181

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a kereskedő törvényes felelőssége 
akkor zárható ki vagy korlátozható, ha a 
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fogyasztó vagyontárgyaiban a kereskedő 
szándékos vagy súlyosan gondatlan 
cselekménye vagy mulasztása miatt 
károsodás keletkezik;

Or. de

Módosítás 182

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) a kereskedő a fogyasztónál rövidebb 
határidőt kap a határozatlan idejű 
szerződések felmondására;

Or. de

Módosítás 183

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kereskedő felelősségének korlátozása 
a nevében eljáró képviselők által vállalt 
kötelezettségek vonatkozásában, illetve a 
kereskedő kötelezettségeinek teljesítését
egy olyan egyedi feltételnek rendelik alá, 
amely kizárólag a kereskedőtől függ;

b) korlátozzák az eladó vagy szolgáltató 
felelősségét a nevében eljáró képviselők 
által vállalt kötelezettségek 
vonatkozásában, illetve az eladó vagy 
szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését
sajátos alakiságoknak rendelik alá;

Or. de
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Módosítás 184

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fogyasztó jogai érvényesítésének 
kizárása vagy akadályozása bíróság előtti 
jogorvoslati eljárás kezdeményezése 
vonatkozásában, vagy más jogorvoslati 
lehetőség igénybe vételében, különösen
azzal, ha a fogyasztót arra kötelezik, hogy
kizárólag jogszabályi rendelkezések által 
nem kötött döntőbírósághoz forduljon;

c) kizárják vagy gátolják a fogyasztó
jogainak érvényesítését peres eljárás 
kezdeményezése vonatkozásában, vagy 
más jogorvoslati lehetőség igénybe 
vételében, különösen arra kötelezve a 
fogyasztót, hogy csak jogszabályi 
rendelkezések által nem kötött
döntőbírósághoz fordulhat, korlátozva a 
rendelkezésére álló bizonyítékokat, vagy 
olyan bizonyítási terhet róva a 
fogyasztóra, amelyet az alkalmazandó jog 
értelmében rendesen a másik szerződő 
félnek kellene viselnie.

Or. de

Módosítás 185

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) valamely szerződésből eredő minden 
jogvita eldöntésére a kereskedő lakóhelye 
szerint illetékes bíróság rendelkezik 
kizárólagos illetékességgel, kivéve, ha ez a 
bíróság a fogyasztó lakóhelye szerint is 
illetékes;

Or. de
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Módosítás 186

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a kereskedő tetszés szerint állapítja 
meg az áru vagy szolgáltatás árát, amelyet 
a szerződés megkötése után kell 
meghatározni;

Or. de

Módosítás 187

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendelkezésére álló bizonyítékok 
korlátozása, vagy olyan bizonyítási teher 
fogyasztóra rovása, amelyet az 
alkalmazandó jog értelmében rendesen a 
másik szerződő félnek kellene viselnie;

törölve

Or. de

Módosítás 188

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kereskedő feljogosítása annak 
megállapítására, hogy az áruk vagy 
szolgáltatások szerződésszerűek-e, illetve a 
szerződés bármely feltételének 
értelmezésére vonatkozó kizárólagos jog 
megadása a számára.

e) a kereskedő feljogosítása annak 
megállapítására, hogy az áruk vagy 
szolgáltatások szerződésszerűek-e, illetve a 
szerződés bármely feltételének 
értelmezésére vonatkozó kizárólagos jog 
megadása a számára.
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Or. de

Módosítás 189

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kereskedő az euró bevezetése miatt 
felmondhatja vagy módosíthatja a 
szerződést.

Or. de

Módosítás 190

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó jogszabályok biztosította 
jogainak kizárása vagy korlátozása a 
kereskedővel vagy egy harmadik 
személlyel szemben a kereskedő 
szerződéses kötelezettségeinek teljes vagy 
részleges, illetve nem megfelelő teljesítése 
esetén, ideértve a fogyasztónak azt a jogát, 
hogy kereskedő felé fennálló tartozásába 
beszámítsa a kereskedővel szemben 
fennálló követelését;

a) a fogyasztó jogszabályok biztosította 
jogainak kizárása vagy jogellenes
korlátozása a kereskedővel vagy egy 
harmadik személlyel szemben a kereskedő 
szerződéses kötelezettségeinek teljes vagy 
részleges, illetve hibás teljesítése esetén, 
ideértve a fogyasztónak azt a jogát, hogy 
kereskedő felé fennálló tartozásába 
beszámítsa a kereskedővel szemben 
fennálló követelését;

Or. de
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Módosítás 191

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak engedélyezése a kereskedő 
számára, hogy megtartsa a fogyasztó által 
megfizetett összeget, amennyiben utóbbi 
elmulasztja megkötni vagy teljesíteni a 
szerződést, anélkül, hogy a fogyasztónak 
jogot biztosítana ugyanolyan összegű
kártalanításra, ha a kereskedő mulasztja el 
megkötni vagy teljesíteni a szerződést;

b) a kereskedő számára jogosult 
megtartani a fogyasztó által megfizetett
összegeket, ha a fogyasztó nem köt 
szerződést vagy nem teljesíti azt, anélkül 
hogy a fogyasztó jogosult lenne a 
kereskedővel szemben megfelelő mértékű
kártalanításra, ha a kereskedő nem köt 
szerződést vagy nem teljesíti azt 

Or. de

Módosítás 192

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kötelezettségének teljesítését 
elmulasztó fogyasztótól a kereskedő által 
elszenvedett kárt jelentősen meghaladó 
kártérítés követelése;

c) a kötelezettségeit nem teljesítő fogyasztó
a kereskedőnek aránytalanul magas 
kártalanítást köteles fizetni;

Or. de

Módosítás 193

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szerződés saját belátása szerinti 
felmondásának lehetővé tétele a 
kereskedő részére, amikor a fogyasztó
nem kapja meg ugyanazt a jogot;

d) a kereskedő jogosult a szerződést saját 
belátása szerint felmondani, ha ugyanezen 
jogot nem kapja meg a fogyasztó, és a 
kereskedő a szerződés általa történő 
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felmondása esetére jogosult megtartani 
azon összegeket, amelyeket az általa még 
nem teljesített szolgáltatásokért fizettek

Or. de

Módosítás 194

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a határozatlan időre szóló szerződés 
ésszerű időn túli felmondásának 
megengedése a kereskedő számára, kivéve 
ha a fogyasztó jelentősen szerződésszegést 
követett el;

e) a kereskedő csak fontos okból jogosult 
a határozatlan idejű szerződést a megfelelő 
határidő betartása nélkül felmondani;

Or. de

Módosítás 195

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a fogyasztó ellentétes tartalmú 
nyilatkozatának hiányában a határozott 
időre kötött szerződés automatikus 
meghosszabbítása, , illetve a fogyasztó 
esetében – az egyes megújítási időszakok 
végén – a szerződés felmondásától annak 
megszűnéséig előírt túlzottan hosszú idő;

f) határozott idejű szerződés 
automatikusan meghosszabbodik a 
fogyasztó ezzel ellentétes nyilatkozata
hiányában, és a fogyasztónak a szerződés
meghosszabbításának elutasítására 
irányuló akaratnyilvánításának 
időpontjaként a szerződés lejártától 
jogellenesen távoli dátum került 
meghatározásra

Or. de
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Módosítás 196

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) annak engedélyezése a kereskedő
számára, hogy a fogyasztóval 
megállapodott árat megemelje, ha a
szerződést a fogyasztónak a szerződés 
felbontására vonatkozó jogának 
biztosítása nélkül kötötték;

g) a kereskedő a teljesítés időpontjában 
meghatározhatja vagy emelheti az árat 
anélkül, hogy a fogyasztó mindkét esetben 
megfelelően jogosult lenne az elállásra, ha 
a végső ár a szerződéskötés időpontjában 
megállapított árhoz képest túl magas;

Or. de

Módosítás 197

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fogyasztó kötelezése, hogy akkor is 
teljesítse valamennyi kötelezettségét, ha a 
kereskedő elmulasztotta valamennyi 
kötelezettségének teljesítését;

h) a fogyasztó kötelezése, hogy akkor is 
teljesítse valamennyi kötelezettségét, ha a 
kereskedő elmulasztotta valamennyi 
kötelezettségének teljesítését;

Or. de

Módosítás 198

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) annak biztosítása a kereskedő számára, 
hogy a szerződésből adódó kötelezettségeit 
a fogyasztó beleegyezése nélkül átruházza;

i) azon lehetőség biztosítása, hogy a
kereskedő a szerződésből eredő
kötelezettségeit a fogyasztó hozzájárulása
nélkül harmadik személyekre ruházhassa 
át, ha az lehetőség szerint a fogyasztó 
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számára rendelkezésre álló biztosítékok 
csökkenését idézi elő;

Or. de

Módosítás 199

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a fogyasztó jogának az áruk eladására 
vonatkozó korlátozása a kereskedő által 
biztosított jótállás átruházásának 
korlátozásával;

törölve

Or. de

Módosítás 200

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a kereskedő feljogosítása a szerződés 
feltételeinek – ideértve a termék vagy 
szolgáltatás jellemzőit is – egyoldalú 
módosítására;

k) feljogosítják az eladót vagy szolgáltatót 
a szerződési feltételek egyoldalú 
megváltoztatására a szerződésben 
feltüntetett és érvényes indok nélkül; 

Or. de

Módosítás 201

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) feljogosítják a kereskedőt, hogy a 
szállítandó áruk vagy nyújtandó 
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szolgáltatások jellemzőit érvényes indok 
nélkül egyoldalúan megváltoztassa;

Or. de

Módosítás 202

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a fogyasztóval tartós adathordozón 
közölt szerződéses feltételek egyoldalú 
módosítása olyan on-line szerződési 
feltételek révén, amelyekre a fogyasztó 
nem adta hozzájárulását.

törölve

Or. de

Módosítás 203

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) a fogyasztóra nézve kötelező a 
szerződés, míg a kereskedő szerződési 
kötelezettségeinek teljesítése olyan 
feltételhez kötött, amelynek megvalósítása 
csak a kereskedő szándékától függ;

Or. de
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Módosítás 204

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – l b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lb) a fogyasztó hozzájárulása 
visszavonhatatlanul vélelmezett olyan 
feltételek vonatkozásában, amelyek alapos 
megismerésére nem volt tényleges 
lehetősége a szerződés megkötése előtt.

Or. de

Módosítás 205

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1. pont e) alpontja nem vonatkozik 
azokra a feltételekre, amelyek esetében a 
pénzügyi szolgáltatás nyújtója fenntartja a
jogát határozatlan időre kötött szerződés 
felmondási idő nélküli, egyoldalú 
felmondására, azzal a kikötéssel, hogy a 
pénzügyi szolgáltatások nyújtója köteles
erről a másik szerződő felet vagy feleket
haladéktalanul értesíteni.

2. Az 1. pont e) alpontja nem ellentétes 
azon feltételekkel, amelyek révén a 
pénzügyi szolgáltató fenntartja a jogot a
határozatlan idejű szerződések egyoldalú
és fontos ok fennállása esetén azonnali 
hatállyal történő felmondására,
amennyiben a kereskedő köteles a másik 
szerződő felet vagy feleket erről rövidesen
értesíteni

Or. de

Módosítás 206

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés – bevezető rész és a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az 1. pont g) alpontját nem kell 
alkalmazni a következőkre:

3. Az 1. pont e), g) és ka) alpontja nem 
alkalmazandó az alábbiakra:
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a) olyan tranzakciók, amelyek olyan 
átruházható értékpapírokra, pénzügyi 
eszközökre és más termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek ára 
értéktőzsdei árfolyamjegyzéshez vagy 
árindexhez, vagy pénzpiaci árfolyam-
ingadozásokhoz kapcsolódik, amelyek 
alakulására a kereskedő nem képes 
befolyást gyakorolni;

a) olyan tranzakciók, amelyek olyan 
átruházható értékpapírokra, pénzügyi 
eszközökre és más árukra vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek ára 
értéktőzsdei árfolyamjegyzéshez vagy 
árindexhez, vagy pénzpiaci árfolyam-
ingadozásokhoz kapcsolódik, amelyek 
alakulására a kereskedő nem képes 
befolyást gyakorolni;

Or. de

Módosítás 207

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az árindexálási záradékok 
alkalmazására, amennyiben azok 
megengedettek és az árváltoztatási 
módszerről egyértelmű leírás áll 
rendelkezésre.

törölve

(Lásd a III. melléklet 3a. bekezdéséhez fűzött módosítást)

Or. de

Módosítás 208

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 1. pont g) alpontja nem ellentétes 
az árindexálási záradékok 
alkalmazásával, amennyiben azok 
megengedettek és az árváltoztatási 
módszerről egyértelmű leírás áll 
rendelkezésre.
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(Lásd a III. melléklet 3a. bekezdésének c) pontjához fűzött módosítást)

Or. de

Módosítás 209

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 4 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 1. pont k) alpontját nem kell 
alkalmazni a következőkre:

4. Az 1. pont k) alpontja nem ellentétes 
azon feltételekkel, amelyek révén 

a) azokra a feltételekre, amelyek szerint a
pénzügyi szolgáltatások nyújtója fenntartja 
a jogát a fogyasztó által fizetendő vagy őt 
megillető kamatláb, vagy a pénzügyi 
szolgáltatások nyújtásáért fizetendő 
bármilyen más összeg értesítés küldése 
nélküli megváltoztatására, ha erre érvényes 
indoka van, azzal a kikötéssel, hogy a 
pénzügyi szolgáltatások nyújtója köteles 
erről a másik szerződő felet vagy feleket a 
lehető legrövidebb időn belül értesíteni, és 
hogy az utóbbi jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani;

a) a pénzügyi szolgáltatások nyújtója 
fenntartja a jogát a fogyasztó által 
fizetendő vagy őt megillető kamatláb, vagy 
a pénzügyi szolgáltatások nyújtásáért 
fizetendő bármilyen más összeg értesítés 
küldése nélküli megváltoztatására, ha erre 
érvényes indoka van, azzal a kikötéssel, 
hogy a pénzügyi szolgáltatások nyújtója 
köteles erről a másik szerződő felet vagy 
feleket a lehető legrövidebb időn belül 
értesíteni, és hogy az utóbbi jogosult a 
szerződést rövid határidővel felmondani;

Or. de

Módosítás 210

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan tranzakciók, amelyek olyan 
átruházható értékpapírokra, pénzügyi 
eszközökre és más termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek 
ára értéktőzsdei árfolyamjegyzéshez vagy 

törölve
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árindexhez, vagy pénzpiaci árfolyam-
ingadozásokhoz kapcsolódik, amelyek 
alakulására a kereskedő nem képes 
befolyást gyakorolni;

Or. de

Módosítás 211

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) külföldi fizetőeszköz, utazási csekk vagy 
külföldi fizetőeszközben kiállított 
nemzetközi postautalvány vételére vagy 
eladására irányuló szerződések;

törölve

Or. de

Módosítás 212

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azokra a feltételekre, amelyek esetében 
a kereskedő fenntartja a jogát határozatlan 
időre kötött szerződés feltételeinek 
egyoldalú módosítására, azzal a kikötéssel, 
hogy a kereskedő köteles erről a fogyasztót 
ésszerű időn belül értesíteni, és ez utóbbi 
jogosult a szerződést felmondani.

d) a kereskedő fenntartja a jogát 
határozatlan időre kötött szerződés 
feltételeinek egyoldalú módosítására, azzal 
a kikötéssel, hogy a kereskedő köteles erről 
a fogyasztót ésszerű időn belül értesíteni, 
és ez utóbbi jogosult a szerződést 
felmondani.

Or. de
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata és a javaslat célkitűzései
Az Európai Bizottságnak a fogyasztók jogairól szóló irányelvre vonatkozó javaslata a 
közösségi jog négy hatályos irányelvét1 egyetlen jogi eszközbe integrálja. A javaslat a 
fogyasztóvédelmi joganyag 2004-ben elindított, a fogyasztóvédelem hatályos jogszabályi 
keretrendszerének egyszerűsítése és kiegészítése céljából folytatott felülvizsgálatának 
eredménye. A javaslatot 2008. október 8-án terjesztették elő egy konzultációs eljárást és egy 
hatásvizsgálatot követően, és az új irányelvre a „teljes harmonizáció”elvének alkalmazását 
írja elő.

A javaslat kettős célkitűzése szerint biztosítani kell, hogy mind a 27 európai uniós tagállam 
fogyasztói töretlen bizalommal fordulhassanak a fogyasztóvédelem felé, valamint hogy az 
üzleti vállalkozások – méretüktől függetlenül – a szükségtelen jogi akadályok terhétől 
mentesen kínálhassák áruikat és szolgáltatásaikat az Unió 27 tagállamában. A 
fogyasztóvédelmi2 joganyag felülvizsgálatáról szóló állásfoglalásában az Európai Parlament 
megerősítette a fogyasztói bizalom megerősítésének és a vállalkozások határon túli 
értékesítéstől való idegenkedése csökkentésének kettős célkitűzését.

Amikor fontolóra veszik, hogy részt vegyenek-e a határokon átnyúló kereskedelemben, a jogi 
széttagoltság mind a fogyasztókra, mind pedig az üzleti vállalkozókra nézve elrettentőleg hat. 
A fogyasztók gyakran panaszkodnak amiatt, hogy (amikor online vásárolnak) nem 
részesülnek a belső piac valamennyi előnyéből, mivel a valamely másik tagállamból 
szolgáltató eladók az új piacon3 való megjelenésükkor gyakran vonakodnak eleget tenni az 
eltérő szabályoknak és vonakodva vállalják fel annak kockázatát is, hogy valamely másik 
tagállamban nyújtsanak be ellenük keresetet. E helyzet tovább romolhat a „Brüsszel I.” és a 
„Róma I.” rendelet, valamint Bíróság4 által az ezekhez kapcsolódóan hozott határozatok 
végrehajtásával, ami valószínűleg még inkább megnehezítené az áruknak az európai uniós 
tagállami határokon átnyúló értékesítésére vonatkozó feltételeket. 

Noha a belső piaci bizottság legtöbb tagja elismerte, hogy a jogi széttagoltság kérdését 
rendezni kell, az általános nézet ezzel kapcsolatban az, hogy az Európai Bizottság által 
felvetett, a teljes harmonizációt célul kitűző megközelítés a javaslat jellegét és hatályát 
figyelembe véve ebben a szakaszban nem valósítható meg. A fogyasztóvédelmi joganyag 
átvilágításával kapcsolatos európai parlamenti állásfoglalással összhangban – és ahogyan az a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság5 2009. évi munkadokumentumában már szerepelt 

                                               
1 A tisztességtelen szerződései feltételekről (93/13/EK), az adásvételről és a jótállásról (99/44/EK), a 
távértékesítésről (97/7/EK) és a házaló kereskedelemről (85/577/EK) szóló irányelvek.
2 A fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyvvel kapcsolatos jelentés/ A6-0281/2007, a 
jelentés előterjesztője Béatrice Patrie
3 Az egyik IMCO-meghallgatás feltárta, hogy az üzleti vállalkozásoknak ésszerűtlen mértékű költségeket kell 
megfizetniük: 20 000 EUR/év/nemzeti piac – csak a jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatban felmerülő 
költségek miatt
4 A C-144/09. sz. Alpenhof kontra Heller ügy: 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatali eljárás 
iránti kérelem; 2010. március 16-i meghallgatás az Európai Bíróság előtt, és a C-585/08. sz. Pammer kontra 
Reederei Karl Schlüter ügy: 2008. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelem.
5 Munkadokumentum a fogyasztók jogairól szóló irányelvre irányuló javaslatról – IMCO/6/68476, Arlene 
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– a bizottság tagjai a célzott, a teljes körű harmonizáció megvalósítására irányuló 
megközelítést részesítik előnyben, amely bizonyos szerződések meghatározott aspektusaira 
korlátozódik, ugyanakkor fenntartja a fogyasztóvédelem magas szintjét.

A jelentéstervezet

Ennek alapján az előadó módosított tárgyi hatályt javasol: egy sor ágazati kivétel mellett az 
irányelv nagyrészben olyan szerződésekre korlátozódik, amelyeket az üzlethelyiségeken kívül 
kötnek meg, és ezáltal a határokon átnyúló ügyletek legfontosabb részét érintik. 

Ennek révén egy szerkezeti módosítás is szükségessé vált. Az eddigi II. és III. fejezetet egybe 
kell olvasztani úgy, hogy az I. fejezet fogalommeghatározásai mellett a fogyasztó 
tájékoztatása és a II. fejezet szerinti elállási jog a távollevők közötti szerződések, illetve az 
üzlethelyiségen kívül megkötött szerződések esetében a célzott teljes harmonizáció alá 
tartozzanak. A minimális harmonizáció területére tartozik azonban a tájékoztatás és az elállási 
jog az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében. A IV. és V. fejezet rendelkezéseire 
szintén a célzott egységesítés elvét kell alkalmazni. Az előadó azonban számos képviselő 
aggodalmával szembesült azáltal, hogy egy sor cikknél „nyitózáradékot” épített be, amelynek 
a nemzeti jogalkotónak lehetővé kell tennie, hogy egy esetlegesen meglévő nemzeti 
fogyasztóvédelmi szintet megőrizzen.

A 2. cikk fogalommeghatározásai egészében behatárolják a javaslat alkalmazásának, valamint 
a javaslat különböző fejezeteinek és rendelkezéseinek hatályát. Az, hogy az adott szerződés a 
harmonizált szabályok hatálya alá tartozik-e, jelentős mértékben függ a 
fogalommeghatározások megszövegezésétől. Egyes fogalommeghatározások jogi 
szempontból nem kielégítők. Az előadó ezért olyan kiigazításokat javasol, amelyek 
összhangban állnak a közös referenciakeret tervezetének definícióival. Emellett újonnan 
bevezetésre kerülnek a „vegyes” és a „kapcsolt szerződések” definíciói. A meglévő 
irányelvek közötti nagyobb koherencia megvalósítása érdekében a 2002/65/EK irányelvben a 
„távollevők közötti szerződés” fogalommeghatározását is ki kell igazítani. Megszűnt a 3. cikk 
szerinti hatály nehezen érthető megfogalmazása. Ehelyett most a 4. cikk (1) bekezdésében 
bevezetésre került a célzott, teljes harmonizálás elve, a tagállamok arra irányuló 
kötelezettségével, hogy a Bizottságot tájékoztatniuk kell az eltérő belső jogi jogszabályokról. 
A célzott teljes harmonizáció elvének alkalmazási területeire vonatkozó rendelkezések a 4. 
cikk későbbi bekezdéseiben találhatók. 

Az új II. fejezet jelenleg szűkebb tárgyi hatállyal rendelkezik, és a fogyasztók tájékoztatását, 
illetve a távollévők közötti és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó elállási 
jogot tárgyalja. Az 5. cikk (1) bekezdésében a kereskedő azon kötelezettségét kell bevezetni, 
hogy a fogyasztót világos és egyértelmű módon tájékoztassák a jóhiszeműség alapelvének 
tiszteletben tartásával. Ez azért tűnik ésszerűnek, mert az (1) bekezdés taxatív felsorolása 
mellett szükségesek lehetnek egyes esetekben a fogyasztók védelmére külön hivatkozási és 
figyelmeztetési kötelezettségek. Az előadó továbbá javasolja, hogy vezessenek be új 
tájékoztatási kötelezettséget, amely a kereskedő üzleti címének, telefonszámának és 
faxszámának vagy e-mail címének megadására vonatkozik azért, hogy a fogyasztó gyorsan és 
hatékonyan tudjon a kereskedővel kommunikálni. Az elállási jog kapcsán a kereskedő 
                                                                                                                                                  
McCarthy előterjesztése, előadó Arlene McCarthy
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igénybe veheti az elállási mintatájékoztatót és az elállási mintanyilatkozatot, amelyeket az 
előadó az I. melléklet A. és B. részében javasol. Ki kell emelni ezenkívül az 5. cikk esetében, 
hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a kereskedőt kell, hogy terhelje. 
A 10. cikk (1) bekezdése alapján az 5. cikkben előírt információkat a szerződéses 
dokumentumban vagy egy másik tartós adathordozón kell közölni. Szóba jöhetnek azonban 
olyan megoldások is, amelyek esetében ez a formanyomtatványra vonatkozó követelmény 
túlzottnak tűnik. Ezekben a kivételes esetekben fenn kell állnia a lehetőségnek az ettől való 
eltérésre. Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának határidejét a 1. cikk (13) 
bekezdése szerint egy évre meg kell hosszabbítani. A 16. és 17. cikkben vannak előírva azon 
további módosítások, amelyek a fogyasztóvédelem erősítését szolgálják. A 16. cikk (1) 
bekezdése szerint a kereskedőt kötelezni kell, hogy a fogyasztó által teljesített valamennyi 
kifizetést már attól a naptól számított tizennégy napon belül fizessék vissza, amelyen az 
elállást vele közölték. Emellett az előadó javasolja a 17. cikk (1) bekezdésében, hogy a 
fogyasztónak az áru visszaküldésének közvetlen költségeit akkor se kelljen fedeznie, ha a
visszaküldendő áru ára meghaladja az 50 eurót.

Az előadó elképzelései szerint a korábbi irányelvek szövegét szorosan követő IV. és V. 
fejezetet is a célzott teljes harmonizáció elvének kell alárendelni. Javasolja azonban, hogy 
egyes rendelkezéseknél vezessenek be „nyitózáradékokat”, amelyeknek tagállami szinten 
nagyobb rugalmasság megőrzéséről kell gondoskodniuk. Így a 22. cikk szerinti teljesítés 
esetén a tagállamok más szavatossági igényeket írhatnak elő, amivel például a francia jogban 
létező „exécution forcée” eszközét meg lehetne tartani. E fejezet központi rendelkezése a 
hibás teljesítés esetére szóló szavatossági igényről szóló 26. cikk. Az előadó alapjában véve a 
szavatossági igények egyfajta hierarchiájának a felépítését javasolja, aminek során a 
tagállamoknak fenn kell tartaniuk a lehetőségét, hogy ezektől eltérjenek, amennyiben az 
intézkedések szükségesek, illetve az arányosság és hatékonyság alapelveinek megfelelnek. Az 
Egyesült Királyság pedig e megoldás révén fenntarthatja eddigi formájában a „visszautasítás 
jogát” (right to reject). A hierarchia kimondja, hogy a fogyasztó először is az áru 
szerződésszerű állapotának kialakítására jogosult kijavítás vagy kicserélés útján. Ezen 
jogosultságát követően árleszállítást követelhet vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. 
Egyebekben az előadó javasolja, hogy néhány olyan rendelkezést újra vezessenek be, amelyek 
az eredeti állapotot állítják vissza. Ezek közé tartozik többek között a viszontkereseti jogot 
szabályozó 27a. cikk, valamint a 26. cikk (5a) bekezdése, amely a visszaélés kiiktatása 
érdekében kizárja az adásvételi szerződéstől való elállást csekély mértékű hiba esetén. A 28. 
cikkben, amely a határidőket és a bizonyítási terhet szabályozza, törölni kell a hiba közlésére 
vonatkozó kötelezettséget, aminek révén e rendelkezés fogyasztóbarátabb lesz. Emellett a 
tagállamoknak ebben az esetben is lehetőséggel kell, hogy rendelkezzenek arra, hogy a 
fogyasztók számára magasabb védelmi szintet biztosító jogszabályokat fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn. E többlet révén lehet például Franciaországban a „vices cachés” szabályozást 
eddigi formájában fenntartani. 

Az V. fejezet hatálya tekintetében az előadó a 30. cikkben javasolja, hogy ennek a fejezetnek 
vonatkoznia kell azon szerződési feltételekre, amelyeket egyedileg nem tárgyaltak meg. A 32. 
cikk esetében ki kell emelni, hogy az (1) bekezdés teljes harmonizációról szóló általános 
feltétele nem változtat semmit azon, hogy a jóhiszeműség mércéje továbbra is a nemzeti 
joghoz igazodik. Az e fejezetben szereplő központi rendelkezések képezik a 34. és 35. cikket, 
amelyeket a mindenkori II. és III. melléklettel összefüggésben kell értelmezni. Az előadó 
annyiban a Bizottságnak ad igazat, miszerint a mindkét mellékletben felsorolt szerződési 
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feltételeket valamennyi tagállamban tisztességtelennek kell tekinteni. A II. mellékletben ezzel 
először alkottak olyan feltételeket, amelyek az Európai Unióban mindenütt tisztességtelennek 
kell, hogy minősüljenek, és értelmezésükről legfelső fokon az Európai Bíróság dönthet. A 
tagállamoknak azonban meg kell, hogy legyen a lehetőségük, hogy olyan további szerződési 
feltételeket vezessenek be, amelyekre a felsorolásokban szereplő feltételek hatálya még nem 
terjed ki. 

Végül az előadó javasolja a VI. fejezetben az ezen irányelv által megkezdett egységesítés 
továbbfejlesztésére irányuló eljárást. Először is eszerint a tagállamok számára bejelentési 
kötelezettség áll fenn a Bizottsággal szemben, illetve egy olyan kölcsönös értékelési rendszer, 
amely a szolgáltatásokról szóló irányelvre támaszkodik. A szabályozás lényege, hogy a 
tagállamok részletes magyarázattal szolgálnak arra, hogy miért van szükség az eltérő belső 
jogi jogszabályokra, illetve azok miért felelnek meg az arányosság és hatékonyság 
alapelvének. A hatékonyság megítélésekor figyelembe kell venni az üzleti forgalomra 
gyakorolt hatásokat, valamint a fogyasztók jogai érvényesítésének jelentőségét. Emellett azon 
személyeknek és szervezeteknek, amelyek érdekeltek a fogyasztók védelmében, jelentést kell 
tenniük a Bizottságnak az ezen irányelv alkalmazásának eredményeiről, illetve hatásairól. 
Ennek alapján a Bizottságnak olyan jelentést kell készítenie, amelyet a lehetséges kiigazítási 
javaslatokkal együtt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt. 


