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PR_COD_1amCom

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 fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról (fogyasztói AVR-irányelv)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0793),

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

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében a Holland Királyság Szenátusa, valamint a Németországi 
Szövetségi Köztársaság Szövetségi Tanácsa (Bundesrat) által benyújtott, indokolással 
ellátott véleményekre, amelyek hangsúlyozzák, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére1,

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac iránt és 
élvezzék annak előnyeit, a termékek 
vásárlásával vagy szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatban felmerülő 
jogviták rendezésének egyszerű és 
megfizethető módjaihoz kell hozzáférniük.
Ez vonatkozik mind a hagyományos, mind 
az online ügyletekre, és különösen fontos, 
ha a fogyasztók a határokon túlról 
vásárolnak.

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 
A belső piacnak jobb minőség, nagyobb 
választék, elfogadható árak és az árukra 
és szolgáltatásokra egyaránt érvényes, a 
magas szintű fogyasztóvédelmet 
előmozdító szigorú biztonsági normák 
formájában hozzáadott értéket kell 
biztosítania a fogyasztók számára.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé teszi azokat az előnyöket, amelyeket a fogyasztók elvárhatnak a belső piactól.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A belső piac felaprózottsága káros az 
Unió veresnyképességére, a növekedésre 
és a munkahelyteremtésre nézve. A belső 
piac kiteljesítése szempontjából 
elengedhetetlen a megfelelő működését 
gátló közvetlen és közvetett akadályok 
elhárítása és a polgárok bizalmának 
növelése.

Or. en

Indokolás

A belső piaccal az EU célja egy olyan államhatárokon átnyúló térség kiépítése volt, ahol a 
polgárok és a vállalkozások szabadon mozoghatnak és gyakorolhatják jogaikat, de a nagyfokú 
felaprózottság a polgárok számára bosszantó hiányosságokat eredményez.
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Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A ma is fennálló akadályok és 
hiányosságok, mint pl. az 
információhiány, az alternatív 
vitarendezési (AVR) rendszerek 
egyenlőtlen földrajzi és ágazati fejlődése, 
valamint a felaprózott és koordinálatlan 
szabályozás akadályokat gördítenek az elé, 
hogy a fogyasztók – különösen határokon 
átívelő módon – aggodalmak nélkül 
vásárolhassanak. A kereskedők 
ugyanezen okokból inkább nem 
bonyolítanak le eladásokat határon túlra, 
de ez versenyhátrányt jelent a számukra 
az olyan tagállamokban élő 
kereskedőkhöz képest, ahol ilyen eljárások 
elérhetők.

Or. en

Indokolás

A piacot jellemző nagy jogalkotási, végrehajtási és tájékoztatási hiányosságok láttán 
kijelenthető, hogy a piac nem hozza felszínre a benne rejlő lehetőségeket. Az, hogy az AVR 
fejlődése ennyire egyenlőtlen, különösen is szükségessé teszi az európai szintű fellépést annak 
érdekében, hogy biztosított legyen a fogyasztók minőségi AVR-eljárásokhoz való azonos szintű 
hozzáférése.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A termékek vásárlásával vagy 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban 
felmerülő belföldi vagy határokon átnyúló 
jogviták rendezésének egyszerű, hatékony, 
azonnali eredményre vezető és 
megfizethető módjaihoz való hozzáférés 
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garantálása a fogyasztók javát szolgálja, 
így várhatóan növeli a piac iránti 
bizalmukat. E hozzáférés biztosítandó 
mind a hagyományos, mind az online 
ügyletek esteében, és különösen fontos, ha 
a fogyasztók a határokon túlról 
vásárolnak.

Or. en

Indokolás

Ha a polgárok jobban bízhatnak abban, hogy az egész Unióban részesülhetnek 
jogorvoslatban, ez növelné piaci részvételüket, mely hozzáférést nyújtana nekik a termékek 
szélesebb skálájához és serkentené a gazdasági növekedést.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti jogviták egyszerű, 
gyors és költségkímélő, bíróságon kívüli 
megoldását kínálja. Az alternatív 
vitarendezés fejlettségi szintje azonban a 
tagállamokban még nem elég magas és 
korántsem egyenletes. Sajnálatos, hogy a 
fogyasztói jogviták peren kívüli 
rendezéséért felelős testületekre vonatkozó 
elvekről szóló, 1998. március 30-i 
98/257/EK1 és a fogyasztói jogviták 
megegyezésen alapuló megoldásában részt 
vevő, bírósági eljáráson kívüli testületekre 
vonatkozó elvekről szóló, 2001. április 4-i 
2001/310/EK2 bizottsági ajánlás ellenére 
az alternatív vitarendezési 
mechanizmusok létrehozása még nem 
történt meg kielégítő módon az Unió 
valamennyi földrajzi térségében és piaci 
szegmensében, következésképp ezek 
megfelelő működése nem mindenhol 
biztosított. A fogyasztók és a kereskedők 
még ma sincsenek tisztában a 
rendelkezésükre álló alternatív 
jogorvoslati mechanizmusokkal, és csak a 
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polgárok elenyésző hányada tudja, 
hogyan nyújthat be panaszt egy AVR-
szervezethez.
_____________
1 HL L 115., 1998.4.17.
2 HL L 109., 2001.4.19., 56. o.

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A különböző tagállamokban elérhető 
AVR-mechanizmusok egyenlőtlen 
hatóköre, minősége és ismertsége uniós 
szintű fellépést tesz szükségessé. Az 
irányelvnek minőségi követelményeket 
kell előírnia az AVR-szervezetek számára 
az Unióban létező AVR-rendszerek közötti 
harmonizáció minimumszintjének 
meghatározása révén, mivel e 
rendszereknek mind országon belüli, mind 
határokon átnyúló jogviták esetében 
azonos szintű fogyasztóvédelmet kell 
garantálniuk.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Amint azt az Európai Parlament a 
polgári, kereskedelmi és családi ügyekben 
folyó alternatív vitarendezésről szóló, 
2011. október 25-i1, valamint „Az 
egységes piac megteremtése a fogyasztók 
és a polgárok számára” című, 2010. 
május 20-i állásfoglalásában2 már 
hangsúlyozta, a polgárok szempontjából 
jól teljesítő egységes piacra vonatkozó 
bármilyen holisztikus megközelítésnek 
elsősorban egy egyszerű, megfizethető, 
azonnali eredményre vezető és elérhető 
jogorvoslati rendszer létrehozására kell 
összpontosítania.
__________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0449.
2 HL C 161. E, 2011.5.31.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament következetesen kérte jogalkotási intézkedések meghozatalát a 
fogyasztók alternatív vitarendezéshez való hozzáférésének biztosítása érdekében.
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Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egységes piaci intézkedéscsomagjában 
a Bizottság az alternatív vitarendezésre 
vonatkozó jogszabályokat állapított meg, 
amelyek a növekedés serkentéséhez és a 
bizalom növeléséhez szükséges tizenkét 
mozgatórugó egyikeként magukban 
foglalják az elektronikus kereskedelmi 
vonatkozásokat is.

(4) Egységes piaci intézkedéscsomagjában 
a Bizottság az elektronikus kereskedelemre 
is kiterjedő alternatív vitarendezésre 
vonatkozó jogszabályokat a növekedés 
serkentéséhez, a bizalom növeléséhez és az 
egységes piac teljes kiépítése felé való 
további elmozduláshoz szükséges tizenkét 
mozgatórugó egyikeként azonosította.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Tanács felhívta a 
Parlamentet és a Tanácsot, hogy 2012 
végéig fogadja el az első kiemelt 
intézkedéseket, amelyek az egységes 
piacnak új lendületet adnak.

(5) Az Európai Tanács felhívta a 
Parlamentet és a Tanácsot, hogy 2012 
végéig fogadják el az első kiemelt 
intézkedéseket, hogy új lendületet adjanak
az egységes piacnak. A Tanács kiemelte az 
e-kereskedelem fontosságát, és egyetértett 
abban, hogy a fogyasztói AVR-
rendszernek megfizethető, egyszerű és 
gyors jogorvoslatot kell tudnia nyújtani a 
fogyasztóknak és a kereskedőknek 
egyaránt. E rendszer sikeres kiépítése és 
működtetése valamennyi szereplő részéről 
tartós politikai elkötelezettséget és 
támogatást igényel, és feltételezi, hogy az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó AVR-
szervezetek döntéshozatalának 
megfizethetősége, átláthatósága, 
rugalmassága, gyorsasága és minősége 
mindvégig biztosított marad.

Or. en
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Indokolás

Az AVR lehetőségeinek kiaknázása teljes elkötelezettséget és felelős részvételt kíván meg a 
Bizottság, a Parlament és a Tanács részéről. A tagállamoknak pedig gondoskodniuk kell az 
irányelv megfelelő végrehajtásának felügyeletéről.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel az online és különösen a 
határokon átnyúló kereskedelem – az 
Unió gazdasági tevékenységének egyik 
fontos pillére – növekvő jelentőségére, 
szükség van egy jól működő AVR-
rendszerre és az online szerződéses 
jogviták rendezésére létrehozott,
megfelelően integrált online vitarendezési 
keretre az egységes piaci 
intézkedéscsomag azon célkitűzésének 
eléréséhez, mely szerint növelni kell a 
fogyasztók egységes piac iránti bizalmát.

Or. en

Indokolás

Az online kereskedelem az EU gazdasági tevékenységének fontos pillérévé nőtt, de még 
mindig sok fogyasztó és kereskedő nem mer az interneten adásvételt bonyolítani, mert attól 
tartanak, hogy vita esetén nem áll rendelkezésükre jogorvoslat.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ez az irányelv, valamint a fogyasztói 
viták online rendezéséről szóló, …**-i …*

európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(OVR-rendelet) két egymással összefüggő 
és egymást kiegészítő javaslat. Az OVR-
platform olyan eszköz, amely egyazon 
ponton hozzáférést kínál a fogyasztóknak 
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és a kereskedőknek az online jogviták 
bíróságon kívüli rendezéséhez, és 
amelynek hátterében az egész Unióban 
elérhető, minőségi szolgáltatást nyújtó 
AVR-szervezetek állnak. Az OVR-
platform teljes mértékben csak akkor 
indítható el, amikorra az AVR 
tekintetében biztosított a teljes lefedettség.
_____________

*HL: kérjük, illessze be a hivatkozási 
számot.
**HL: kérjük, illessze be az elfogadás 
dátumát.

Or. en

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jól működő alternatív vitarendezés 
kialakítása az Európai Unióban 
elengedhetetlen a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmának megerősítéséhez, 
ideértve az e-kereskedelem területét. Az 
alternatív vitarendezés fejlesztésének a 
tagállamokban meglévő AVR-eljárásokra 
kell épülnie, tiszteletben tartva a 
tagállamok joghagyományait.

(6) A jól működő alternatív vitarendezés 
kialakítása az Európai Unióban 
elengedhetetlen a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmának megerősítéséhez –
ideértve az e-kereskedelem területét –, 
valamint a határokon átnyúló és az 
internetes kereskedelemben rejlő 
potenciál és lehetőségek kiaknázásához. 
Az alternatív vitarendezés fejlesztésének a 
tagállamokban meglévő AVR-eljárásokra 
kell épülnie, tiszteletben tartva a 
tagállamok joghagyományait. Az „AVR-
szervezet” megnevezés minden olyan 
meglévő, vagy újonnan létrehozott, jól 
működő vitarendező szervezetet megillet, 
amely eleget tesz az ezen irányelvben 
rögzített minőségi 
minimumkövetelményeknek.

Or. en
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Indokolás

Az egységes működési feltételek megteremtése végett az ezen irányelv meghatározása szerinti 
AVR-szervezetek egyaránt lehetnek újonnan létesült, és már meglévő, az ezen irányelvben 
előírt követelményeknek megfelelően átalakított vitarendező szervezetek.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az irányelvnek a termékek vásárlásával 
vagy szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a fogyasztók által a 
kereskedőkkel szemben kezdeményezett
jogvitákra kell vonatkoznia, ideértve az 
interneten és a nem interneten bonyolított 
ügyleteket egyaránt. Az irányelv nem 
alkalmazandó a kereskedők által a 
fogyasztókkal szemben kezdeményezett 
jogvitákra vagy panasztételre, vagy a 
kereskedők közötti jogvitákra, azonban 
nem akadályozhatja a tagállamokat abban, 
hogy rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak hatályban az ilyen jogviták peren 
kívüli rendezésének eljárásaira 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának nem kell kiterjednie a kereskedők fogyasztókkal szemben 
kezdeményezett fellépéseire, mivel nekik már elegendő eszköz áll rendelkezésükre e viták 
rendezésére.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az irányelv irányadó az olyan uniós 
jogszabályokkal szemben, amelyek 
meghatározott ágazatokban AVR-

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

szervezetek létrehozásának ösztönzésére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. 
Ahol az AVR-szervezetek létrehozásáról 
ágazatspecifikus jogszabályok 
rendelkeznek, az irányelv csak annyiban 
irányadó, amennyiben az ágazatspecifikus
jogszabályok nem biztosítanak legalább 
egyenértékű fogyasztóvédelmet.

Or. en

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az AVR-szervezetek Unió-szerte, de 
a tagállamokon belül is rendkívül 
különfélék. Az irányelv hatálya alá kell 
tartoznia minden olyan szervezetnek, 
amely teljes mértékben megfelel az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek, 
amelyről a Bizottságot és a tagállamokat 
tájékoztatták, és viták AVR-eljárással 
történő rendezésével foglalkozik. Az AVR-
szervezetek keretein kívül folyó, ad hoc 
alapon, egy fogyasztó és egy kereskedő 
közötti egyetlen jogvita rendezésére 
szolgáló választottbírósági eljárás nem 
tekintendő AVR-eljárásnak.

Or. en

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
jogviták esetén az irányelvben 
meghatározott követelményeket teljesítő 

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

követelményeket teljesítő AVR-
szervezetekhez lehessen fordulni. A 
tagállamok oly módon is teljesíthetik e 
kötelezettséget, hogy a meglévő AVR-
szervezetekre támaszkodnak, szükség 
esetén hozzáigazítva azok hatáskörét a 
jelen irányelv rendelkezéseihez, vagy új 
AVR-szervezetek létrehozását írják elő. 
Az irányelv nem kötelezheti a tagállamokat 
arra, hogy ágazatspecifikus AVR-
szervezeteket hozzanak létre valamennyi 
kiskereskedelmi ágazatban. A 
tagállamoknak rendelkezniük kell egy 
olyan, a fennmaradó ügyekben illetékes 
AVR-szervezet létrehozásáról, amely 
azokkal a jogvitákkal foglalkozik, amelyek 
rendezéséért egy konkrét szervezet sem 
felelős.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Az irányelv nem sértheti a 
tagállamokban letelepedett azon 
kereskedők jogait, akik egy másik 
tagállamban található AVR-szervezethez 
tartoznak. A tagállamoknak ösztönözniük 
kell az ilyen transznacionális és 
összeurópai vitarendező rendszerek
fejlesztését, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a különböző tagállamokban tevékenykedő 
kereskedők ugyanazon AVR-rendszer 
tagjai legyenek.

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az irányelvet azon tagállamok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek 
egy kereskedő és több fogyasztó közötti 
azonos vagy hasonló jogviták rendezésére 
szolgáló AVR-eljárásokat vezetnek be 
vagy tartanak fenn. Az ilyen eljárásokat az 
Unióban a kollektív AVR-eljárások 
továbbfejleszése előkészítő lépésének lehet 
tekinteni. A kollektív panasztételt szolgáló 
hatékony rendszer meglétének és az AVR 
könnyű igénybevehetőségének ki kell 
egészíteniük egymást, és ezek nem 
lehetnek egymást kölcsönösen kizáró 
eljárások.

Or. en

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az AVR-eljárás teljes időtartama 
alatt tiszteletben kell tartani annak 
bizalmas jellegét és a magánélethez való 
jogot. Mindazonáltal lehetővé kell tenni, 
hogy a példaértékű végső határozatokat –
a bizalmas kezelésre vonatkozó jogi 
kötelezettségek betartása mellett –
közzétegyék.

Or. en

Indokolás

Az AVR-nek, amennyire lehetséges, törekednie kell az ágazaton belüli bevált gyakorlatra 
vonatkozó norma javítására az egyes kiemelt fontosságú jogvitákkal kapcsolatos „példáértékű 
határozatok” közzététele révén, ami elősegíti az egyes területeken a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok cseréjét.
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Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az AVR-szervezetek mind a 
fogyasztóval, mind a kereskedővel 
szemben méltányos, gyakorlatias és 
arányos megoldásokkal rendezzék a 
vitákat, a panasz körülményeinek objektív 
értékelése alapján és a felek jogainak 
kellő figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a polgárok és a kereskedők számára hitelesek legyenek és megbízzanak bennük, 
az AVR-szervezeteknek láthatóan méltányos és objektív módon kell eljárniuk a 
vitarendezésben.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) Az AVR-szervezetek függetlensége 
és integritása kulcsfontosságú annak 
érdekében, hogy az uniós polgárok 
bízhassanak abban, hogy az AVR-
mechanizmusok a viták méltányos és 
független kimenetelét biztosítják a 
számukra. Az AVR-ért felelős személynek 
vagy testületnek függetlennek kell lennie 
mindenkitől, akinek érdeke fűződhet a 
vita kimeneteléhez, továbbá nem állhat 
összeférhetetlenségi helyzetben, amely 
meggátolná abban, hogy méltányos, 
pártatlan és független módon hozza meg 
döntését.

Or. en
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Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a fogyasztók bízzanak abban, hogy az AVR-szervezetek teljesen 
függetlenek és nem állnak a vitában érintett felek befolyása alatt. Ezért rendkívül fontos, hogy 
ezen irányelvben a függetlenség elve is megjelenjen.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az AVR-szervezetek és AVR-
eljárások átláthatóságának biztosítása 

(18) Az AVR-szervezeteknek 
hozzáférhetőknek és átláthatóknak kell 
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érdekében elengedhetetlen, hogy az AVR-
eljárást megelőzően a vitás felek minden,
a megalapozott döntések meghozatalához 
szükséges információt megkapjanak.

lenniük. Az AVR-szervezetek és AVR-
eljárások átláthatóságának biztosítása 
érdekében elengedhetetlen, hogy a vitában 
álló felek megkapják azokat az egyértelmű 
és hozzáférhető információkat, melyek 
ismeretében még az AVR-eljárást 
megelőzően tudatos döntést hozhatnak 
annak igénybevételéről.

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Egy jól működő AVR-szervezetnek, 
az eljárás hivatalos elindításától számított
90 naptári napon belül eredményesen le
kell tudnia zárni az interneten vagy nem 
interneten lefolytatott vitarendezési 
eljárásokat. Egyes technikai jellegű vagy 
rendkívül sokrétű viták esetében az AVR-
szervezetnek több időre lehet szüksége az 
ügy valamennyi aspektusának objektív 
mérlegeléséhez, ezért lehetővé kell tenni, 
hogy saját hatáskörben dönthessen a 90 
napos időkeret meghosszabbításáról a 
minőségi vitarendezés garantálása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek célja, hogy gyors, informális és kevés költséggel járó alternatívával 
szolgáljanak a bíróságok mellett. Ezért az az AVR-szervezetnek minden szükséges intézkedést 
meg kell tennie annak érdekében, hogy a vita a 90 naptári napos időkereten belül minél 
korábbi szakaszban megoldódjon, ugyanakkor lehetővé kell tenni a számára, hogy ezt az 
időkeretet megfelelő indoklás mellett meghosszabbíthassa.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Az AVR-eljárásoknak díjmenteseknek 
kell lenniük. Amennyiben mégis díjat 
számolnak fel értük, ezeknek 
megfizethetőeknek, arányosaknak és 
szerényeknek kell lenniük, hogy az AVR-
eljárások fogyasztók általi elérhetősége, 
vonzereje és olcsósága továbbra is 
biztosított legyen.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az AVR-eljárások elérhető alternatívát jelentsenek a bírósági eljárás 
mellett, a fogyasztók számára általában díjmenteseknek kell lenniük. Amennyiben azonban ez 
nem így van, a felszámított költségeknek reálisan és arányosan mérsékelteknek kell lenniük.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az AVR-eljárásoknak méltányosnak 
kell lenniük, hogy a vitás felek teljes körű 
tájékoztatást kapjanak jogaikról és az 
AVR-eljárás keretében hozott döntéseik 
következményeiről. Mindkét fél számára 
lehetőséget kell adni, hogy információikat 
és bizonyítékaikat személyes megjelenés 
nélkül is benyújthassák.

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jog az Európai 
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Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében 
garantált alapvető jogok. Az AVR-
eljárások célja ezért nem a bírósági 
eljárások helyettesítése, és nem 
foszthatják meg a fogyasztókat és a 
kereskedőket azon joguktól, hogy bíróság 
előtt keressenek jogorvoslatot. Ezen 
irányelv egyetlen része sem 
akadályozhatja a feleket az 
igazságszolgáltatási rendszer 
igénybevételéhez való joguk 
gyakorlásában.

Or. en

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az AVR-eljárások nem akadályozhatják meg a polgárokat abban, hogy a bírósághoz való 
fordulás jogával élve igazságszolgáltatásért folyamodjanak. A szabadság elve biztosítja, hogy 
az AVR-eljárás ne sértse e jogokat.
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Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) A kötelező határozattal záruló AVR-
eljárások esetében a fogyasztónak 
legalább ugyanolyan szintű védelmet kell 
biztosítani, mint amilyet az AVR-szervezet 
létrehozása szerinti tagállam joga szerint 
alkalmazandó kötelező rendelkezések 
előírnak. Határokon átnyúló jogviták 
esetén az AVR-szervezet által előírt 
megoldás nem eredményezheti azt, hogy a 
fogyasztót megfosztják az azon tagállam 
joga szerint alkalmazandó kötelező 
rendelkezések által előírt védelemtől, 
amelynek területén a fogyasztó szokásos 
lakóhelye található.

Or. en

Indokolás

A jogszerűség elvét be kell vezetni azon jogvitákra vonatkozóan, amelyekben kötelező 
megoldást írnak elő a felek számára, hogy a polgárokat ne fosszák meg a kötelező jogi 
rendelkezések által nyújtott védelemtől.

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21d) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az elévülési időszak AVR-eljárás 
alatti lejárta utólag ne akadályozza az 
AVR-eljárás igénybevételét választó 
feleket a bírósági eljárás indításához való 
joguk gyakorlásában. Ennek megfelelően 
az AVR-eljárás idejére az 
igazságszolgáltatási elévülési időszakot fel 
kell függeszteni.

Or. en
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Indokolás

A jogvitát AVR keretében rendezni kívánó fogyasztókat nem akadályozhatja az elévülési 
időszaknak az AVR-eljárás alatt történő lejárta az említett jogvitához kapcsolódó bírósági 
eljárás kezdeményezésében.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
21 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21e) Fenntarthatóságuk és hatékony 
működésük biztosítása érdekében az AVR-
szervezeteknek a feladataik elvégzéséhez 
szükséges megfelelő finanszírozásban kell 
részesülniük. E finanszírozás érkezhet 
állami vagy magánforrásból, vagy 
mindkettőből.

Or. en

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
21 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21f) A Bizottságnak, amikor csak 
lehetséges, a 2014–2020 közötti időszakra 
szóló fogyasztóvédelmi programból kell 
elkülönítenie a szükséges forrásokat 
többek között az új testületek létesítésére, 
a közvetítők vagy egyéb segítő személyzet 
képzésére, valamint a fogyasztók 
tájékoztatására és segítésére. A meglévő
forrásokat és kapcsolattartó pontokat 
hatékonyabban kell megszervezni, hogy az 
információk eljussanak a polgárokhoz.

Or. en

Indokolás

A 2014–2020 közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi program fényében a Bizottságnak el 
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kell különítenie a szükséges forrásokat ezen irányelv végrehajtására és az AVR-rendszer egész 
Unióban való kiépítésére.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Viták felmerülése esetén a 
fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy hamar meg tudják állapítani, a 
vita rendezésében mely AVR-szervezetek 
illetékesek, és megtudják, hogy az érintett 
kereskedő részt vesz-e AVR-szervezet 
közreműködésével indított eljárásban, vagy 
sem. Az AVR-szervezetek igénybevételét 
vállaló kereskedőknek tájékoztatniuk kell 
a fogyasztókat azon AVR-szervezetek 
címéről és honlapjának elérhetőségéről, 
amelyeknek a hatókörébe tartoznak. Ezen 
információkat egyértelmű, érthető, 
könnyen és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők honlapján 
(amennyiben van honlapjuk), a kereskedő
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy
szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó 
általános szerződési feltételekben vagy 
egyéb megfelelő dokumentumokban, 
például előszerződéses 
dokumentumokban, számlákon és 
nyugtákon.

Or. en
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Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az előző preambulumbekezdésben 
foglalt tájékoztatási kötelezettség nem 
érinti a fogyasztói jogokról szóló 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 6. cikke 
(1) bekezdésének t) pontját, 7. cikke (1) 
bekezdését és 8. cikkét. Az említett 
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) 
pontja kimondja, hogy a távollevők között 
vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés 
a fogyasztót mindaddig nem köti, amíg a 
kereskedő tájékoztatást nem nyújt a 
fogyasztónak a kereskedőre nézve kötelező 
peren kívüli panasztételi és jogorvoslati 
mechanizmusok igénybevételének 
lehetőségéről, valamint az ezekhez való 
hozzáférés módjáról. A 2011/83/EU 
irányelv 7. cikkének (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy az üzlethelyiségen kívül 
kötött fogyasztói szerződések esetében ezt 
az információt a kereskedő papíron vagy –
amennyiben a fogyasztó beleegyezik – más 
tartós adathordozón közli.
______________
1 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

Or. en

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy saját hatáskörükben 
engedélyezhessék az AVR-szervezeteknek, 



PR\899148HU.doc 27/69 PE487.749v01-00

HU

hogy a működésük hatékonyságát és 
eredményességét növelő eljárási 
szabályokat vezessenek be vagy tartsanak 
fenn, feltéve, hogy az ezen irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés továbbra 
is biztosított.

Or. en

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy a jelen irányelvben előírt 
harmonizált minimumkövetelményeknél 
szigorúbb minőségi követelményeket 
előíró nemzeti rendelkezéseket fogadjanak 
el vagy tartsanak fenn.

Or. en

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23c) Az AVR-rendszerek felesleges 
terhelésének csökkentése érdekében 
valamennyi érdekeltnek arra kell 
ösztönöznie a fogyasztókat, hogy mielőtt 
panaszukkal egy AVR-szervezethez vagy 
bírósághoz fordulnak, tegyenek kísérletet 
a vita békés megoldására a kereskedővel. 
Az egyes társaságoknál működő belső 
panasztételi eljárások is hatékonyan 
tudják orvosolni a panaszokat, és 
alkalmasak a későbbi viták megelőzésére.

Or. en
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Indokolás

Valamennyi érdekeltnek arra kell ösztönöznie a fogyasztókat, hogy probléma esetén első 
lépésben a kereskedőhöz forduljanak és használják a belső panasztételi eljárásokat. Ezek is a 
vita gyors megoldását eredményezhetik, és ha sikerül közös megegyezésre jutni, elkerülhetővé 
teszik az AVR-szervezet igénybevételét.

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A fogyasztók és vállalkozók képviselőinek az AVR kiépítésébe és irányításába való bevonása 
révén mindkét csoport szemében hitelesebbé válik a rendszer, részvételük ugyanakkor 
elősegíti a pártatlanság és függetlenség érvényesülését.

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) A Bizottság, az AVR-szervezetek és 
az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti szoros együttműködésnek meg kell 
erősítenie az ilyen jogszabályok 
eredményes alkalmazását. A Bizottságnak 
meg kell könnyítenie a tagállamok és az 
AVR-szervezetek közötti adminisztratív 
együttműködést oly módon, hogy 
rendszeres találkozókat tart a különböző 
érdekeltekkel a bevált gyakorlatok és a 
technikai jellegű szakmai ismeretek AVR-



PR\899148HU.doc 29/69 PE487.749v01-00

HU

szervezetek közötti cseréje, valamint az 
AVR-rendszerek működtetése kapcsán 
felmerülő problémák megvitatása 
céljából.

Or. en

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Egy európai minőségi védjegy AVR-
szervezetek tekintetében történő bevezetése 
növelné az európai polgárok AVR-
rendszer iránti bizalmát, különösen 
határokon átívelő ügyletek esetén. A 
könnyen felismerhető európai minőségi 
védjegynek azt kell garantálnia a 
fogyasztók felé, hogy a védjeggyel 
minősített AVR-szervezet teljesíti az ezen 
irányelvben előírt minőségi 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) Ezen irányelv hatékony, 
összehangolt végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottság – az Európai 
Parlamenttel, a Tanáccsal és a megfelelő 
érdekeltekkel való egyeztetést követően –
iránymutatásokat dolgoz ki a minőségi 
kritériumokkal kapcsolatban az AVR-
szervezetek általános hatékonyságának 
javítása céljából.

Or. en
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Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók a 
kereskedőkkel fennálló jogvitáikat 
önkéntesen pártatlan, átlátható és 
független AVR-szervezetek elé
terjeszthessék, melyek gyors, eredményes 
és méltányos alternatív vitarendezési 
eljárásokat kínálnak.

Or. en

Indokolás

Az AVR rendelkezésre bocsátásának célja a kereskedő és a fogyasztó közötti egyensúlyhiány 
kiigazítása, és olyan eszközt ad a fogyasztó kezébe, amellyel gyorsabban és olcsóbban 
megoldást találhat panaszára, mintha bírósághoz fordulna. Az itt javasolt AVR-rendszerek –
fogyasztóközpontú kezdeményezésről lévén szó – kizárólag a fogyasztó számára állnának 
rendelkezésre, mivel a kereskedők már rendelkeznek megfelelő (jogi) eszközökkel jogaik 
érvényesítésére.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE487.749v01-00 32/69 PR\899148HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A magas szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében fontos, hogy a javasolt irányelv egyaránt 
vonatkozzon belföldi és határokon átnyúló jogvitákra. Amennyiben hatályát a határokon 
átnyúló jogvitákra korlátoznánk, a tagállamok között az alternatív vitarendezési eljárások 
megléte, minősége és ismertsége tekintetében kialakult eltérések a belföldi jogviták esetében 
továbbra is fennállnának.

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) olyan vitarendezési szervezetek előtt 
folyó eljárások, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes személy 
a kereskedő kizárólagos alkalmazásában 
áll, vagy tőle bármely formában 
kizárólagos díjazásban részesül;

Or. en

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kereskedő által a fogyasztóval 
szemben kezdeményezett eljárások.

Or. en

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv harmonizált 
minimumkövetelményeket vezet be az 
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alternatív vitarendezési eljárás 
tekintetében annak biztosítása érdekében, 
hogy végrehajtását követően minőségi, 
átlátható, hatékony és méltányos 
jogorvoslati mechanizmusok álljanak a 
fogyasztók rendelkezésére, függetlenül 
attól, hogy az Unió mely tagállamában 
élnek. A fogyasztók magasabb szintű 
védelme érdekében a tagállamok az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó területen az 
EUMSZ-szal összeegyeztethető szigorúbb 
rendelkezéseket is elfogadhatnak vagy 
tarthatnak hatályban.

Or. en

Indokolás

Megjegyzendő továbbá, hogy a javasolt irányelv keretirányelv, amely a tagállamokban már 
működő AVR-rendszerekre épül. Célja minőségi minimumkövetelmények megállapítása az 
AVR-szervezetek és -eljárások számára, ezért minimális harmonizáción alapuló megközelítést 
alkalmaz.

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „árucikkek eladása”: minden olyan 
szerződés, amelynek értelmében a 
kereskedő átruházza vagy vállalja, hogy 
átruházza a fogyasztóra a szerződés 
tárgyát képező áru tulajdonjogát, a 
fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, 
hogy megfizeti azok vételárát; az árukra 
és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
egyaránt ide tartoznak;

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése értelmében az irányelv az áruvásárlással vagy szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos jogvitákra vonatkozik, ezért meg kell határozni az adásvételi 
szerződések azon körét, amely az irányelv hatálya alá tartozik.
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Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) „szolgáltatásnyújtás”: az árucikkek 
eladása kapcsán létrejött szerződésektől 
eltérő minden olyan szerződés, amelynek 
alapján a kereskedő a fogyasztó részére 
szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás 
nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig 
megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti 
annak árát;

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése értelmében az irányelv az áruvásárlással vagy szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos jogvitákra vonatkozik, ezért meg kell határozni a szolgáltatások 
nyújtása kapcsán létrejött szerződések azon körét, amely az irányelv hatály alá tartozik.

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) „AVR-eljárás”: szerződéses jogviták 
peren kívüli rendezésére szolgáló eljárás a 
2. cikk (1) bekezdése értelmében, egy 
olyan vitarendező szervezet 
közreműködésével, amely megfelel az ezen 
irányelvben előírt minőségi 
kritériumoknak;

Or. en

Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) „AVR-szervezet”: vitás ügy peren kívüli 
rendezéséért felelős bármely olyan 
szervezet, amely tartós alapon jött létre, 
megfelel az ezen irányelv II. fejezetében 
előírt minőségi követelményeknek, és 
létrejöttét a 17. cikk (2) bekezdésével 
összhangban bejelentette a Bizottságnak;

Or. en

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „illetékes hatóság”: egy tagállam által 
kijelölt minden országos, regionális vagy 
helyi szinten létrehozott, a fogyasztók 
érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok 
végrehajtásáért felelős hatóság;

Or. en

Indokolás

Kiigazítás a 15. cikk módosításával való összhang érdekében.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok biztosítják és a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítik a fogyasztók AVR-
eljárásokhoz való hozzáférését annak érdekében, hogy a fogyasztók magas szintű 
fogyasztóvédelemben részesüljenek.

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) fenntartsanak egy olyan honlapot, 
amely a felek számára egyértelmű és 
érthető módon tartalmazza az AVR-
eljárással kapcsolatos valamennyi 
szükséges információt, és amely lehetővé 
teszi, hogy a fogyasztó online, e-mailben 
vagy a …/…/EU rendeletben 
meghatározott egyéb elektronikus úton
panaszt tegyen;
_____________

* HL: kérjük, illessze be a fogyasztói viták 
online rendezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (fogyasztói 
OVR-rendelet) számát

Or. en

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az a) pontban említett információkat a 
felek részére kérésre tartós adathordozón 
biztosítsák;

Or. en
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Indokolás

Szükséges, hogy az AVR-eljárásra vonatkozó tájékoztatás megfelelő formátumban 
rendelkezésre álljon és elérhető legyen.

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) lehetővé tegyék a fogyasztó számára, 
hogy panaszát szükség esetén írásbeli 
eljárás keretében nyújtsa be;

Or. en

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) támogassák a felek közötti, elektronikus 
úton történő információcserét;

Or. en

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az AVR-szervezet a határozat felek 
részére történő megfelelő indokolása 
nélkül nem utasíthatja el egy adott jogvita 
kivizsgálását arra hivatkozva, hogy a 
jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű, 
vagy hogy a jogvitát egy másik AVR-
szervezet korábban már vizsgálta.

Or. en

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok határidőt állapíthatnak 
meg arra vonatkozóan, hogy a fogyasztó 
meddig nyújthat be panaszt, és e határidő 
nem lehet rövidebb annál a határidőnél, 
amelyet a tagállam jogszabályai adott 
esetben a felek számára a jogi eljárás 
megindítására megszabnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok határidőt állapíthatnak meg a panasz AVR-eljárásra való benyújtására annak 
érdekében, hogy azt összhangba hozzák saját jogi rendszerükkel, és hogy a fogyasztót ne 
fosszák meg törvényes jogaitól.

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-eljárás alkalmazását választó feleket 
ezt követően ne akadályozza az említett 
jogvitához kapcsolódó bírósági eljárás 
indításában az elévülési időszaknak a 
bíróságon kívüli eljárás alatt történő 
lejárta. Ennek megfelelően az AVR-
eljárás idejére az elévülési időszakot fel 
kell függeszteni.

Or. en

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek eleget tehetnek azáltal, 
hogy biztosítják egy olyan, a fennmaradó 
ügyekben illetékes AVR-szervezet 
létezését, amely hatáskörébe tartoznak azok 
az (1) bekezdésben említett viták, amelyek 
rendezésében egy meglévő AVR-szervezet
sem illetékes.

(3) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek eleget tehetnek azáltal, 
hogy biztosítják egy olyan, a fennmaradó 
ügyekben illetékes AVR-szervezet
létrehozását és működését, amely 
hatáskörébe tartoznak azok az (1) 
bekezdésben említett viták, amelyek 
rendezésében egy meglévő AVR-szervezet 
sem illetékes.

Or. en

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Függetlenség

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezeteket úgy szervezzék meg, 
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hogy garantálják a felek érdekeitől való 
függetlenségüket, és hogy átlátható 
módon, megfelelő intézményi 
biztosítékokkal járjanak el.
(2) Amennyiben a határozatot kollegiális 
testület hozza, a határozat meghozataláért 
felelős testület függetlenségét a fogyasztói 
szervezetek és a szakmai szervezetek 
egyenlő arányú képviseletével vagy a (3) 
bekezdésben meghatározott kritériumok
teljesítésével kell garantálni;
(3) Amennyiben a határozatot egy 
szakmai szervezet alkalmazásában álló 
vagy attól javadalmazásban részesülő 
természetes személy hozza, e személynek 
az alábbi kritériumokat kell teljesítenie 
tevékenysége függetlenségének biztosítása 
érdekében:
i) a fogyasztók és a kereskedők érdekeit 
egyenlő arányban képviselő személyekből 
álló kollegiális testület nevezi ki;
ii) hivatali idejét a tevékenysége 
függetlenségének biztosításához elegendő 
időtartamban állapítják meg, és megfelelő 
indok nélkül hivatalából nem menthető 
fel;
iii) a kereskedő vagy a kereskedő 
képviselői nem adhatnak számára 
utasítást, és a jogvitában érintett féllel 
nem állhat hierarchikus vagy 
funkcionális kapcsolatban.
Emellett az AVR-szervezetnek a szakmai
szervezet általános költségvetésétől 
elkülönülő, megfelelő költségvetéssel kell 
rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

A függetlenség elve nem azonos a pártatlanság elvével. Ezért rendkívül fontos, hogy ezen 
irányelvben a függetlenség elve is megjelenjen. Az AVR-szervezeteknek függetlenségük 
biztosítása érdekében eleget kell tenniük bizonyos kritériumoknak.
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Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, illetve 
kérésre tartós adathordozón elérhetővé 
tegyék a következőkre vonatkozó 
információkat:

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek számára elő kell írni, hogy egyes információkat nemcsak honlapjukon, 
hanem telephelyükön is elérhetővé tegyenek. Némely esetben nem léteznek a nyilvánosság 
számára elérhető telephelyek. Ezért elegendőnek kell lennie, ha a szóban forgó információt 
kérésre tartós adathordozón bocsátják rendelkezésre.

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben tagságuk az AVR-
szervezetek határokon átnyúló 
vitarendezést elősegítő hálózatában;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en



PE487.749v01-00 42/69 PR\899148HU.doc

HU

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az AVR-eljárás megközelítő időtartama; j) az AVR-eljárás átlagos időtartama;

Or. en

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) adott esetben az AVR-határozat 
végrehajthatósága.

Or. en

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon, illetve 
kérésre tartós adathordozón elérhetővé 
tegyék éves tevékenységi jelentésület. Ezek 
a jelentések az alábbi, mind a belföldi, 
mind a határokon átnyúló fogyasztói 
jogvitákkal kapcsolatos információkat 
tartalmazzák:

Or. en
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Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely visszatérő probléma, amely 
fogyasztó és kereskedő közötti vitához 
vezet;

b) bármely gyakran előforduló, 
rendszerszintű probléma, amely fogyasztó 
és kereskedő közötti vitához vezet, 
valamint az e problémák elkerülésének 
vagy megoldásának módjára vonatkozó 
ajánlások;

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek egyedülálló helyzetben vannak nemcsak ahhoz, hogy feltárják az adott 
területen vagy ágazatban rendszerszerűen előforduló problémákat, de ahhoz is, hogy 
megoldásokat javasoljanak.

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fontos jogviták eredményén alapuló 
„példaértékű határozatok”, amelyek célja 
a kereskedői normák javítása, valamint az 
információk és a bevált gyakorlatok 
megosztásának elősegítése;

Or. en

Indokolás

Az AVR-nek az egyedi jogviták megoldásánál jelentősebb hatást kell gyakorolnia a piacra. E 
cél elérése érdekében az AVR-nek törekednie kell az ágazaton belüli bevált gyakorlatra 
vonatkozó norma javítására az egyes jogvitákkal kapcsolatos „példáértékű határozatok” 
közzététele révén.

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a megszakított vitarendezési eljárások
aránya, és a megszakítás okai;

Or. en

Indokolás

Az eredmény megszületése előtt megszakított vitarendezési eljárások aránya nem kellően 
egyértelmű, ha nincs információnk az AVR-eljárás megszakításának indokairól. Az AVR-
eljárás megszakítása továbbá nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem született eredmény.

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben annak feltüntetése, h e 
szervezetek együttműködnek-e az AVR-
szervezetek határokon átnyúló 
vitarendezést elősegítő hálózatában.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az AVR-eljárás mind online, mind 
offline módon rendelkezésre áll és
elérhető mindkét fél számára, tekintet 
nélkül a felek tartózkodási helyére;

Or. en
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Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felek kötelező jogi képviselet nélkül is 
igénybe vehetik az eljárást; ugyanakkor a 
feleket az eljárás bármely szakaszában 
harmadik fél képviselheti vagy segítheti;

b) a felek kötelező jogi képviselet nélkül is 
igénybe vehetik az eljárást. Az eljárás nem 
fosztja meg a feleket azon joguktól, hogy 
független tanácsadást vegyenek igénybe, 
vagy hogy az eljárás bármely szakaszában 
harmadik fél képviselje vagy segítse őket;

Or. en

Indokolás

Az irányelvben meg kell tartani a képviselet elvét azáltal, hogy egyértelmű utalás történik a 
felek azon lehetőségére, hogy független tanácsot kérjenek, illetve hogy harmadik fél képviselje 
őket.

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az AVR-szervezetek célja, hogy gyors, informális és kevés költséggel járó alternatívával 
szolgáljanak a bíróságok mellett. Ezért az AVR-eljárásnak díjmentesnek kellene lennie. 
Amennyiben azonban ez nem így van, a felszámított költségeknek reálisan és arányosan 
mérsékelteknek kell lenniük az AVR fogyasztók általi megfelelő igénybevételének és 
elérhetőségének biztosítása érdekében.

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a vitát rendes esetben az eljárás AVR-
szervezet általi hivatalos megkezdésétől 
számított 90 naptári napos időkereten
belül rendezni kell, ugyanakkor bizonyos –
különösen a nagyon összetett vagy 
technikai jellegű – viták esetében az
illetékes személy vagy kollegiális testület a 
90 napos időkeretet a vitarendezés magas 
színvonalának biztosítása érdekében saját 
belátása szerint meghosszabbíthatja;

Or. en

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) lehetővé tegyék a felek számára
álláspontjuk és a másik fél által előadott
érvekhez, bizonyítékokhoz, 
dokumentumokhoz és tényekhez fűzött 
megjegyzéseik kifejtését, ideértve a
szakértői nyilatkozatokat és véleményeket 
is;

Or. en
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Indokolás

Az irányelv nem zárhatja ki eleve a teljes mértékben írásban vagy elektronikus úton 
lefolytatott eljárásokat azon kötelezettség előírásával, hogy a felek „meghallgathassák” az 
érveket. Ezenfelül a feleknek lehetőséget kell kapniuk a másik fél által előadott érvekhez és 
tényekhez fűzött megjegyzéseik kifejtésére, ideértve a szakértői nyilatkozatokat és 
véleményeket is.

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a feleket – írásban vagy tartós 
adathordozón – tájékoztassák az AVR-
eljárás eredményéről, megjelölve az 
okokat, amelyeken az eredmény alapul.

Or. en

Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a felek a javasolt megoldás kölcsönös
elfogadása előtt tájékoztatást kapnak az 
alkalmazandó jogi rendelkezések 
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értelmében fennálló jogaikról, és arról, 
hogy:

Or. en

Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) jogában áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

i) jogukban áll a javasolt megoldást 
elfogadni vagy elutasítani;

Or. en

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii) tájékoztatják őket arról, hogy a javasolt 
megoldás eltérhet a bíróság által
meghatározott, jogszabályok alkalmazása 
eredményeként létrejövő megoldástól;

Or. en

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii) a javasolt megoldás elfogadása, 
elutasítása vagy követése előtt jogukban
áll független tanácsot kérni;

Or. en
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Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) mielőtt egyetértésüket adják a javasolt
megoldáshoz vagy peren kívüli
egyezséghez, a felek számára ésszerű 
gondolkodási időt kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Szabadság

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

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy az AVR-eljárás nem akadályozza meg a fogyasztót abban, hogy a 
bírósághoz való fordulás jogával élve igazságszolgáltatásért folyamodjon. A szabadság elve 
biztosítja, hogy az AVR-eljárás ne sértse e jogokat.

Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Jogszerűség

A tagállamok biztosítják, hogy a jogvita 
kötelező megoldás előírásával való 
rendezését célzó AVR-eljárásokban az 
előírt megoldás ne eredményezhesse azt, 
hogy a fogyasztót megfosztják az azon 
tagállam joga szerint alkalmazandó 
kötelező rendelkezések által előírt 
védelemtől, amelynek területén az AVR-
szervezetet létrehozták. Határokon 
átnyúló jogviták esetén az AVR-szervezet 
által előírt megoldás nem eredményezheti 
azt, hogy a fogyasztót megfosztják az azon 
tagállam joga szerint alkalmazandó 
kötelező rendelkezések által előírt 
védelemtől, amelynek területén a
fogyasztónak az 593/2008/EK rendelet 6. 
cikkében meghatározott szokásos 
lakóhelye található.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv nem tartalmazza a jogszerűség lényeges elvét, amely biztosítja, hogy a 
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fogyasztókat a lakóhelyük szerinti ország kötelező jogi rendelkezései mindenkor védjék. Ezért 
a jogszerűség elvét be kell vezetni azon jogvitákra vonatkozóan, amelyekben kötelező 
megoldást írnak elő a felek számára, annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne fosszák meg a 
kötelező jogi rendelkezések által nyújtott védelemtől.

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
9 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. cikk
Iránymutatások

(1) A Bizottság az Európai Parlamenttel, a 
Tanáccsal és az érintett érdekelt felekkel 
való konzultációt követően 
iránymutatásokat dolgoz ki ezen irányelv 
végrehajtására vonatkozóan. Ezen 
iránymutatások a hangsúlyt különösen a 
II. fejezetben meghatározott minőségi 
kritériumokra, az AVR-szervezetek 
határokon átnyúló esetekben való 
együttműködésére, az AVR-szervezetek és 
a nemzeti hatóságok közötti, a 13. és 14. 
cikk szerinti együttműködésre és az ezen 
irányelv és más uniós jogszabályok közötti 
kapcsolatra helyezik. Ebből a célból a 
Bizottság ezen iránymutatásokat a 
tagállamok bevett gyakorlatai, önkéntes 
magatartási kódexek, minőségi normák és 
bármely egyéb vonatkozó adat alapján 
dolgozza ki.
(2) A Bizottság az iránymutatásokat 
megküldi a tagállamoknak és nyilvánosan 
közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve ezen irányelv minimális harmonizációra irányuló megközelítését és a 
tagállamokban létező AVR-eljárások sokszínűségét, az Európai Bizottságnak 
iránymutatásokat kellene elfogadnia, amelyek kiegészítő szabályokkal szolgálnak a 
tagállamok számára ezen irányelv végrehajtásának megkönnyítése és egyértelművé tétele 
érdekében.
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Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt egyértelmű, érthető, könnyen
és állandóan elérhető módon kell 
elhelyezni a kereskedők weboldalain
(amennyiben van weboldaluk), a kereskedő 
és a fogyasztó közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben vagy egyéb 
megfelelő dokumentumokban, például 
előszerződéses dokumentumokban,
számlákon és nyugtákon. Arról is 
tájékoztatást kell nyújtania, hogy az érintett 
AVR-szervezetre és igénybevételének 
feltételeire vonatkozó további információt 
hol lehet elérni.

Or. en

Indokolás

E tájékoztatás valamennyi bizonylaton és számlán való feltüntetése a mikro- és 
kisvállalkozások számára nem mindig lenne ésszerű.

Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
határokon átnyúló termékvásárlással vagy 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban 
felmerülő jogviták esetén a fogyasztók 
segítséget kapnak. Az ilyen 
segítségnyújtás célja, hogy a fogyasztók
elérhessék a másik tagállamban működő, a 
határokon átnyúló jogvitában illetékes
AVR-szervezeteket.

(1) A tagállamok a határokon átnyúló 
termékvásárlással vagy 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban 
felmerülő jogviták esetén biztosítják, hogy 
a fogyasztók segítséget kapjanak a másik 
tagállamban működő, a határokon átnyúló 
jogvitában illetékes AVR-szervezetek 
eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett feladatot delegálhatják Európai 
Fogyasztói Központok Hálózata
tagállamban működő központjának, 
fogyasztói szövetségeknek vagy bármely 
más testületnek.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett feladat felelősségét az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózata tagállami 
központjára ruházzák.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló jogvitákba bocsátkozó fogyasztók számára a segítséget egy, a Bizottság 
által létrehozott, hivatalos és strukturált hálózaton, az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatán keresztül kell nyújtani.

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
AVR-szervezetek és az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózata központjai
honlapjaikon és lehetőség szerint 
telephelyeiken tartós adathordozón 
nyilvánosan elérhetővé tegyék a 17. cikk
(3) bekezdésében említett AVR-
szervezetek jegyzékét.

Or. en

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok ösztönzik a fogyasztói 
szövetségeket és a kereskedőket, hogy 
honlapjaikon és bármely egyéb, általuk 
megfelelőnek ítélt módon nyilvánosan 
elérhetővé tegyék a 17. cikk (3) 
bekezdésében említett AVR-szervezetek 
jegyzékét.

Or. en

Indokolás

A 11. és a 12. cikkel való összhang érdekében.

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E cikk nem érinti az (1) bekezdésben 
említett nemzeti hatóságokra 
alkalmazandó, a szakmai és üzleti
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titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket. 

Or. en

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a területén működő 
AVR-szervezetek ellenőrzésére. Minden 
tagállam kijelölhet egynél több illetékes 
hatóságot is; ebben az esetben 
meghatározza, hogy ezen illetékes 
hatóságok közül melyik a Bizottság 
kijelölt összekötő irodája. Minden 
tagállam közli az általa kijelölt illetékes
hatóság – illetve adott esetben hatóságok 
és a kijelölt összekötő iroda – adatait a 
Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben el kell ismerni annak lehetőségét, hogy a tagállamok egynél több illetékes 
hatósággal rendelkezzenek. Ilyen esetben a tagállamok egy adott illetékes hatóságot összekötő 
irodának jelölnek ki, amely összehangolja a kijelölt illetékes hatóságok és az Európai 
Bizottság közötti információáramlást.

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság elkészíti az (1) 
bekezdésnek megfelelően közölt illetékes 
hatóságok – adott esetben a kijelölt 
összekötő irodát is feltüntető – jegyzékét, 
és azt a jegyzéket közzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.
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Or. en

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az AVR-eljárások hatálya alá tartozó 
jogviták típusaira vonatkozó nyilatkozat;

Or. en

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) nyilatkozat az illetékességük 
megállapításához szükséges tényezőkről;

törölve

Or. en

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az AVR-szervezet önértékelésén 
alapuló, indokolással ellátott nyilatkozat 
arról, hogy a szervezet az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó AVR-szervezetnek 
minősül-e, és teljesíti-e a II. fejezetben 
meghatározott követelményeket.

h) indokolással ellátott nyilatkozat arról, 
hogy a szervezet az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó AVR-szervezetnek minősül-e, 
és teljesíti-e a II. fejezetben meghatározott
minőségi kritériumokat.

Or. en
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Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek legalább évente egyszer
közlik az illetékes hatósággal az alábbi
információkat:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek kétévente egyszer
közöljék az illetékes hatósággal az
alábbiakra vonatkozó információkat:

Or. en

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a fogyasztókkal való jogvitáik 
rendezésére AVR-t alkalmazó kereskedők
száma;

Or. en

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) bármely visszatérő probléma, amely 
fogyasztó és kereskedő közötti vitához 
vezet;

f) bármely, a fogyasztók és kereskedők 
között gyakran előforduló és vitákat 
eredményező, rendszerszintű probléma;

Or. en

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) értékelés a szervezet által nyújtott
alternatív vitarendezési eljárások
eredményességéről és teljesítménye 
javításának lehetséges módjai.

Or. en

Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 16. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően kapott információk alapján 
minden illetékes hatóság értékeli, hogy a 
számára bejelentett AVR-szervezet az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó AVR-
szervezetnek minősül-e, és teljesíti-e a II. 
fejezetben meghatározott követelményeket.

(1) Egy objektív és független értékelés és a 
16. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
kapott információk alapján minden 
illetékes hatóság értékeli, hogy a számára 
bejelentett AVR-szervezet az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó AVR-szervezetnek 
minősül-e, és teljesíti-e a II. fejezetben 
meghatározott minőségi kritériumokat.

Or. en
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Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden illetékes hatóság az (1) 
bekezdésben említett értékelés alapján 
elkészíti azon AVR-szervezetek jegyzékét, 
amelyek teljesítik az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeket.

Minden illetékes hatóság az (1) 
bekezdésben említett értékelés alapján 
elkészíti azon AVR-szervezetek jegyzékét, 
amelyek teljesítik az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeket. Az illetékes hatóság 
nem utasíthatja el, hogy valamely AVR-
szervezetről értesítést küldjön és felvegye a 
jegyzékbe, amennyiben a szervezet eleget 
tesz az ezen irányelvben meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az illetékességük megállapításához 
szükséges tényezők;

törölve

Or. en

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azok az ágazatok és vitatípusok, 
amelyekkel az egyes AVR-szervezetek 
foglalkoznak;

Or. en
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Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felek vagy adott esetben a felek 
képviselői fizikai jelenlétének 
szükségessége; valamint

e) a felek vagy adott esetben a felek 
képviselői fizikai jelenlétének 
szükségessége, ideértve az AVR-szervezet 
arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az 
AVR-eljárást szóbeli vagy írásbeli eljárás 
formájában kell vagy lehet-e lefolytatni;

Or. en

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden illetékes hatóság megküldi a 
Bizottságnak a jegyzéket. Ha az illetékes 
hatóságot a 16. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerint bármilyen 
változásról értesítik, a jegyzéket 
haladéktalanul frissíteni kell, és a 
Bizottságot értesíteni kell a változásról.

Minden illetékes hatóság megküldi a 
Bizottságnak a jegyzéket. Ha az illetékes 
hatóságot a 16. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése szerint bármilyen 
változásról értesítik, a jegyzéket 
haladéktalanul frissíteni kell, és a 
Bizottságot értesíteni kell a változásról.
Amennyiben valamely AVR-szervezet már 
nem teljesíti az ezen irányelvben 
meghatározott követelményeket, az 
illetékes hatóság törli a jegyzékből.

Or. en

Indokolás

Szükséges biztosítani, hogy a tagállamok az AVR-szervezetekre vonatkozó információkat és 
bármely változást nyilvántartsák és rendszeresen aktualizálják.

Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely tagállam 
egynél több illetékes hatóságot jelölt ki, a 
(2) bekezdésben említett jegyzékről és 
annak frissítéseiről a Bizottságot a kijelölt 
összekötő iroda értesíti.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív terhek és a bürokrácia elkerülése érdekében olyan esetben, ha a tagállam 
egynél több illetékes hatóságot jelölt ki, fontos, hogy a jegyzéket és annak bármely frissítését 
az összekötő iroda bocsássa a Bizottság rendelkezésére.

Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság elkészíti azoknak az AVR-
szervezeteknek a jegyzékét, amelyekről a
(2) bekezdésnek megfelelően tájékoztatták, 
és ezt a jegyzéket frissíti, valahányszor 
változásról értesítik a (2) bekezdés 
harmadik albekezdésének második 
mondata szerint. A Bizottság a jegyzéket és 
annak frissítéseit közzéteszi és eljuttatja az 
illetékes hatóságoknak és a tagállamoknak.

(3) A Bizottság elkészíti azoknak a már 
bejelentett AVR-szervezeteknek a 
jegyzékét, amelyekről a (2) bekezdésnek 
megfelelően tájékoztatták, és ezt a 
jegyzéket frissíti, valahányszor változásról 
értesítik a (2) bekezdés harmadik 
albekezdésének második mondata szerint.
A Bizottság a jegyzéket és annak 
frissítéseit közzéteszi és eljuttatja az 
illetékes hatóságoknak és a tagállamoknak, 
a fogyasztói és kereskedői szervezeteknek 
és az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának.

Or. en

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság jegyzékében közzétett, 
bejelentett AVR-szervezetek számára egy 
könnyen felismerhető, európai minőségi 
védjegyet kell biztosítani, amely garantálja 
a fogyasztók számára, hogy az érintett 
AVR-szervezet eleget tesz az ezen 
irányelvben meghatározott minőségi 
kritériumoknak. Amennyiben valamely 
AVR-szervezetet törlik a Bizottság 
jegyzékéből, az európai minőségi 
védjegyet tovább nem használhatja.

Or. en

Indokolás

A kétségek eloszlatása és a fogyasztók rendszerbe vetett bizalmának növelése érdekében egy 
könnyen felismerhető európai minőségi védjegy kidolgozására kerül sor, amely garantálja, 
hogy az AVR-szervezetek eleget tesznek az ezen irányelv által előírt mindőségi normáknak. E 
minőségi védjegy használati jogát haladéktalanul meg kell vonni abban az esetben, ha a 
szervezet már nem szerepel a Bizottság jegyzékében.

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden illetékes hatóság a weboldalán 
és bármilyen más, általa megfelelőnek 
ítélt úton közzéteszi az AVR-
szervezeteknek a (3) bekezdésben említett 
összesített jegyzékét.

(4) Minden illetékes hatóság a weboldalán 
és adott esetben tartós adathordozón 
elérhetővé teszi az AVR-szervezeteknek a
(3) bekezdésben említett összesített 
jegyzékét.

Or. en

Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész



PR\899148HU.doc 63/69 PE487.749v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) 2015. december 31-ig, azt követően 
pedig háromévente minden illetékes 
hatóság jelentést tesz közzé az AVR-
szervezetek fejlődéséről és működéséről. A 
jelentésben különösen:

Or. en

Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meg kell határozni azokat a területeket − 
ha vannak ilyenek −, amelyeken még nem 
léteznek AVR-eljárások az ezen irányelv 
hatálya alá eső viták rendezésére;

a) meg kell határozni azokat a területeket
és ágazatokat − ha vannak ilyenek −,
amelyekben még nem léteznek AVR-
eljárások az ezen irányelv hatálya alá eső
viták rendezésére;

Or. en

Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) adott esetben ajánlásokat kell 
megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehetne javítani az AVR-
szervezetek működését.

d) adott esetben ajánlásokat kell 
megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehetne javítani az AVR-
szervezetek hatékony és eredményes
működését.

Or. en

Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben valamely tagállam 
egynél több illetékes hatóságot jelölt ki, a 
jelentést a kijelölt összekötő irodának kell 
közzétennie. A jelentésnek magában kell 
foglalnia az érintett tagállamban működő 
valamennyi AVR-szervezetet.

Or. en

Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról 
legkésőbb …-ig* és azt követően minden 
negyedik évben jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz. A 
jelentés megvizsgálja az AVR-szervezetek 
fejlesztésének és alkalmazásának 
lehetőségeit, valamint ezen irányelv 
fogyasztókra és kereskedőkre gyakorolt 
hatását. Amennyiben szükséges, a jelentés 
az irányelv módosítására vonatkozó 
javaslatokat is tartalmaz.

_____________
* HL: Kérem, illessze be a következő 
dátumot: ezen irányelv hatálybalépése után 
5 évvel.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről (AVR) szóló irányelvre irányuló bizottsági 
javaslat célja egy egyszerű, azonnali eredményre vezető és kevés költséggel járó vitarendezési 
mód biztosítása az Európai Unión belüli termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással 
összefüggő viták esetében. Végrehajtása esetén ez az irányelv lehetővé teszi majd, hogy az 
EU-ban lakó bármely fogyasztó minőségi AVR-szervezethez fordulhasson, amennyiben 
problémákat tapasztal termékek vagy szolgáltatások valamely uniós tagállamban működő 
kereskedőtől való – akár országon belüli, akár határokon átnyúló – vásárlásával kapcsolatban.

Háttér

Annak ellenére, hogy az egységes piac létrejötte óta számos javulás következett be a 
fogyasztóvédelemben, továbbra is vannak még olyan „hiányosságok”, amelyek megnehezítik 
a polgárok, különösen a fogyasztók és a kkv-k életét. Amint azt a Parlament a polgári, 
kereskedelmi és családi ügyekben folyó alternatív vitarendezésről szóló, 2011. október 25-i 
állásfoglalásában1 és „Az egységes piac megteremtése a fogyasztók és a polgárok számára” 
című, 2010. május 20-i állásfoglalásában2, valamint az egységes piaci intézkedéscsomagban 
már hangoztatta, valamennyi európai polgár számára lehetőséget kell biztosítani a mozgáshoz 
és jogaik gyakorlásához az egységes piac egészében, ideértve azt is, hogy az árukat és 
szolgáltatásokat más tagállamokban működő kereskedőktől vásárolják meg.

Mind az Európai Unió működéséről szóló szerződés, mind az Európai Unió Alapjogi Chartája 
elkötelezi az Európai Uniót amellett, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítson. Az 
EUMSZ értelmében továbbá a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben 
biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. 

A Bizottság a fogyasztói AVR-rendszerekre vonatkozó első ajánlását 14 éve tette közzé. A 
nemzeti szinten elfogadott intézkedések ugyanakkor teljességgel elégtelennek bizonyultak, 
mivel számos polgár továbbra sem fér hozzá hatékony AVR-rendszerhez a szükséges 
ágazatban vagy régióban. Ezért európai szintű fellépésre van szükség a minimális szintű 
harmonizáció biztosítása, valamint annak szavatolása érdekében, hogy a fogyasztók Unió-
szerte egyformán magas szintű védelemben részesüljenek.

Az AVR és a belső piac

Jelenleg a vitarendezés egyszerű, olcsó és azonnali eredményt hozó módjának hiánya számos 
polgár számára akadályt jelent a belső piacon. Becslések szerint a fogyasztók az európai GDP 
0,4%-át veszítik el ilyen problémák miatt, ám 2010-ben a fogyasztóknak csupán 5%-a 
terjesztette az ügyét valamely AVR-szervezet elé, és a vállalkozásoknak mindössze 9%-a 
számol be arról, hogy az AVR-t valaha is igénybe vette. A fogyasztók csak akkor vásárolnak 
a határokon túlról, ha bíznak benne, hogy amennyiben az általuk vásárolt termékekkel vagy 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0449.
2 HL C 161 E., 2011.5.31.
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szolgáltatásokkal problémájuk támad, jogorvoslatban részesülhetnek. Hasonlóképpen a 
kereskedőket, különösen a kkv-kat is visszatartja a határokon átnyúló üzleti tevékenységtől 
az, hogy tartanak a más tagállamok jogrendszerével való találkozástól. Ennélfogva alapvető 
jelentőségű, hogy az irányelv hatálya ne csak a határokon átnyúló jogvitákra, hanem a 
belföldiekre is kiterjedjen. 

Ezenfelül az online kereskedelem az EU gazdasági tevékenységének fontos pillérévé nőtt, de 
még mindig sok fogyasztó és kereskedő nem mer az interneten adásvételt bonyolítani, mert 
attól tartanak, hogy vita esetén nem áll rendelkezésükre jogorvoslat. A megfelelően integrált 
alternatív és online vitarendezési mechanizmus biztosítja majd a polgárok számára a 
megfelelő bizalmat ahhoz, hogy az e-kereskedelem valamennyi előnyét kihasználja. Az ehhez 
kapcsolódó online vitarendezési platform olyan eszköz lesz, amely egyazon ponton 
hozzáférést kínál a fogyasztóknak és a kereskedőknek az online jogviták bíróságon kívüli 
rendezéséhez, és amely az Unió-szerte elérhető, minőségi szolgáltatást nyújtó AVR-
szervezeteken alapul.

Ezenkívül a határozott jogalkotási fellépés annál is inkább sürgető, mivel a fogyasztók 
megerősítése és jogokkal való felruházása létfontosságú a belső piac fellendítése és így a 
növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzése szempontjából is. Ekképpen a fogyasztói AVR 
végrehajtása összhangban áll az Európa 2020 stratégiával is, és az egységes piac 
újraindítására irányuló holisztikus megközelítés részét képezi majd.

Célok

Az irányelv célja lényegében azon három legfontosabb és legtartósabb akadály kezelése, 
amelyek meggátolják, hogy megfelelően működö alternatív vitarendezési szervezet álljon a 
fogyasztók és a kereskedők rendelkezésére. Először is, az AVR-lefedettség továbbra is 
egyenetlen, mind ágazati, mind földrajzi tekintetben. Másodszor, sok fogyasztónak és 
kereskedőnek nincsenek vagy elégtelenek az információi az alternatív vitarendezési 
mechanizmusok alkalmazásának előnyeiről. Végül, ahol léteznek is AVR-rendszerek, 
minőségük igen eltérő, és gyakran nem felel meg a Bizottság ajánlásaiban meghatározott 
minőségi elveknek.

A jelentéstervezet

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel az erőteljes kezdeti keretet képez annak 
eléréséhez, hogy az AVR-lefedettség a polgárok számára teljessé váljon. Az előadó 
ugyanakkor az alábbiakban vázoltak szerint igyekezett pontosítani számos, a javaslatban 
szereplő intézkedést, azzal a céllal, hogy egy olyan, kiegyensúlyozott rendszer jöjjön létre, 
amely az AVR-szervezetek függetlensége és minősége érdekében erőteljes védelmet biztosít, 
egyszersmind biztosítva, hogy gyakorlatias, hatékony és átlátható módon működjenek.

Hatály

Az 1. és a 2. cikk az irányelv hatályát és tárgyát határozza meg. E tekintetben erőfeszítések 
történtek a fogyasztói jogviták teljes lefedettségére irányuló cél elérésére, minőségi, átlátható, 
hatékony és tisztességes jogorvoslati mechanizmust biztosítva a fogyasztók számára. Az ezen 
irányelvben meghatározott minimális minőségi normáknak eleget tevő meglévő és újonnan 



PR\899148HU.doc 67/69 PE487.749v01-00

HU

létrehozott vitarendezési mechanizmusokat egyaránt „AVR-szervezeteknek” nevezik majd, és 
egy olyan európai minőségi védjeggyel látják el, amely növeli a fogyasztók bizalmát. 
Kizárták annak a lehetőségét, hogy a kereskedők terjesszenek be jogvitákat a fogyasztók 
ellen, mivel a kereskedőknek már anélkül is elegendő eszköz áll rendelkezésükre ezen 
követeléseik rendezésére, hogy az AVR hatálya alá kerülnének.

Elérhetőség

Az 5. cikk elsősorban azt érinti, hogy az AVR-szervezeteket milyen módon teszik elérhetővé. 
Az AVR-nek az EU-ban élő valamennyi fogyasztó számára elérhetőnek kell lennie. A 
jelentéstervezet ezért azt javasolja, hogy a fogyasztók számára biztosítsák, hogy az 
információkhoz való hozzáférés és vitáik beterjesztése mind offline, mind online módon 
történhessen. Az előadó ezenfelül beillesztett egy olyan záradékot, amelynek értelmében 
valamennyi fél részére történő megfelelő indokolás nélkül nem utasítható el egy adott ügy 
kivizsgálása arra hivatkozva, hogy a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű, vagy azt egy 
másik AVR-szervezet korábban már vizsgálta. 

Függetlenség

Az AVR esetében a hitelesség alapvető jelentőséggel bír. Az AVR-ért felelős személyek 
pártatlanságára vonatkozó követelmény mellett az előadó javasolja bevezetni azt a 
követelményt is, hogy a vitában érintett valamennyi féltől függetleneknek is kell lenniük, ami 
biztosítja, hogy a megoldás részrehajlástól mentes, és minden féllel szemben tisztességes 
legyen. A jelentéstervezet új cikket javasol beilleszteni a függetlenségre vonatkozóan is, 
amely határozott intézményi biztosítékokat teremt annak biztosítására, hogy a fogyasztói és 
szakmai szövetségeket egyforma mértékben bevonják az AVR-ek irányításába. Azon AVR-ek 
függetlenségének megerősítése érdekében, amelyekben az eljárásért felelős személy(ek) egy 
szakmai szövetség alkalmazásában áll(nak), a jelentéstervezet azt javasolja, hogy őket egy 
kollegiális testület jelölje ki, határozott időtartamra, és a kereskedőtől vagy a kereskedő 
képviselőitől ne fogadhassanak el semmiféle utasítást.

Átláthatóság

A 7. cikk meghatározza azokat az átláthatóságra vonatkozó minimumkövetelményeket, 
amelyeket az AVR-szervezeteknek teljesíteniük kell. A magasfokú átláthatóság javítja majd 
az AVR-szervezetek hitelességét a fogyasztók és a vállalkozások körében, ugyanakkor olyan 
adatokkal is szolgál majd, amelyek elősegítik a szervezetek működésének folyamatos 
tökéletesítését. Ennek a „példáaértékű határozatok” közzétételét is célszerű magában 
foglalnia, ami lehetővé tenné a bevált gyakorlatok megosztását és a kereskedőket a normák 
javítására ösztönözné.

Eredményesség

Általánosságban az AVR-nek egyszerűnek, gyorsnak, megfizethetőnek kell lennie, és nem 
járhat túl sok bürokráciával. Más szóval a hagyományos vitarendezési struktúrákkal – például
a bíróságokkal – szemben egyértelmű előnyökkel kell szolgálnia, máskülönben a fogyasztók 
nem veszik igénybe. Ennélfogva az előadó azt javasolja, hogy a jól működő AVR-
szervezetektől el kell várni, hogy a vitákat rendes esetben az eljárás hivatalos megindításától 
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számított 90 napon belül rendezzék. Ezt az időkeretet csak az AVR-eljárásért felelős személy 
döntése értelmében lehet túllépni abban az esetben, ha a hosszabbítás egy különösen összetett 
vagy technikai jellegű jogvita esetében a megfelelő minőségű vitarendezés biztosításához 
szükséges.

Szabadság és jogszerűség

Döntő jelentőségű a polgárok törvényes jogainak védelme, mindenekelőtt olyan esetekben, 
amikor az AVR-szervezetek kötelező erejű határozatot hoznak. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy saját belátásuk szerint megengedjék az AVR-szervezetek számára a 
vitában érintett egy vagy valamennyi félre nézve kötelező erejű határozat elfogadását. Az 
előadó ugyanakkor egy új cikk beillesztését javasolja mindkét fél azon jogának védelme 
érdekében, hogy tájékoztatást kapjon és eldöntse, hogy elfogad-e egy kötelező erejű 
határozatot. A fogyasztókat ezenfelül nem kötheti kötelező erejű határozat, amennyiben azt a 
vita létrejötte előtt fogadták el, és megfosztaná a fogyasztót a bíróság előtti keresetindításhoz 
való jogától. A beillesztett cikk megerősítené a polgárok jogait azon AVR-eljárások során, 
amelyek célja a viták kötelező határozatok révén való megoldása, mivel biztosítaná, hogy a 
fogyasztót nem lehet megfosztani az azon tagállam joga szerinti kötelező rendelkezések által 
előírt védelemtől, amelynek területén az AVR-szervezetet létrehozták.

Tájékoztatás

A jelenlegi vitarendezési rendszerek utolsó jelentős hiányossága az, hogy kevés polgár ismeri 
ezen eljárásokat és az általuk nyújtott előnyöket. A 10. cikk ezt kívánja orvosolni annak 
előírása által, hogy a kereskedők honlapjukon, a szerződési feltételekben és egyéb megfelelő 
dokumentumokban tájékoztassák a fogyasztókat az illetékes AVR-szervezetekről. Az előadó 
véleménye szerint e kezdeményezés sikere szempontjából rendkívül fontos, hogy a 
fogyasztók pontos és egyértelmű tájékoztatásban részesüljenek arról, hogy számukra az AVR 
milyen módon elérhető. Ezért a jelentéstervezet felhívja a kereskedőket, hogy a 
dokumentumok széles körében adják meg e tájékoztatást, ugyanakkor nem vezet be olyan 
követelményeket, amelyek túlzott terheket rónának különösen a mikrovállalkozásokra és a 
kkv-kra.

Összegzés

A jelentéstervezet hármas megközelítést alkalmaz. Először is, a jelenlegi, egyenetlen AVR-
lefedettséget azáltal orvosolja, hogy határozott keretet biztosít a fogyasztói AVR-szervezetek 
fejlesztésére, a teljes lefedettség biztosítása érdekében. Másodszor, azt a problémát, hogy 
jelenleg sok fogyasztó és kereskedő nem ismeri az AVR-eljárásokat, azzal kezeli, hogy előírja 
a kereskedők számára, hogy honlapjukon és dokumentumaikban megfelelő tájékoztatást 
nyújtsanak az AVR-ről. Végezetül a minőségi kritériumok harmonizációja azt eredményezi 
majd, hogy bárhol vásárolnak is a fogyasztók az Unión belül, mindenkor megfelelő minőségű, 
pártatlan, független, tisztességes és átlátható AVR-eljárás áll rendelkezésükre.
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