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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 viták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
(fogyasztói OVR-rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0794),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0453/2011),

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

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

– 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
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad.

megoldásokat keresnek vitás ügyeik 
rendezésére, különösen a határokon 
átnyúló online ügyletekből fakadó vitás
ügyek esetén. Ennek következtében az 
ilyen jellegű vitás ügyek rendezése gyakran 
elmarad.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és 
szolgáltatások internetes úton, országok 
közötti értékesítésében érintett fogyasztók 
és kereskedők között felmerült szerződéses 

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

viták peren kívüli rendezésére vonatkozik.
Jóllehet a határokon átnyúló internetes 
ügyleteket bonyolító fogyasztók és 
kereskedők számára az ilyen internetes 
vitarendezési mechanizmusok különösen 
hasznosak, a rendelet a belföldi internetes 
ügyletekre ugyancsak alkalmazandó 
annak érdekében, hogy az elektronikus 
kereskedelem terén valóban egyenlő 
versenyfeltételek jöhessenek létre.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az „áruk és szolgáltatások online 
értékesítése” meghatározásnak ki kell 
terjednie az áruk és szolgáltatások online 
értékesítésével kapcsolatos azon 
ügyletekre, amelyekben a kereskedő, vagy 
a kereskedő közvetítője egy weboldalon 
vagy egyéb elektronikus eszközön 
keresztül kínál megvételre valamilyen árut 
vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott 
weboldalon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül rendeli meg az árukat 
vagy szolgáltatásokat. Ez a meghatározás 
azokra az esetekre is érvényes kell, hogy 
legyen, amikor a fogyasztó valamilyen 
mobil elektronikus eszközön, például 
mobiltelefonon keresztül lép be a 
weboldalra vagy vesz igénybe egyéb 
információs társadalmi szolgáltatást.

(11) Az „áruk és szolgáltatások online 
értékesítése” meghatározásnak ki kell 
terjednie az áruk és szolgáltatások online 
értékesítésével kapcsolatos azon 
ügyletekre, amelyekben a kereskedő, vagy 
a kereskedő közvetítője egy weboldalon 
vagy egyéb elektronikus eszközön 
keresztül kínál megvételre valamilyen árut 
vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott 
weboldalon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül rendeli meg az árukat 
vagy szolgáltatásokat. Ez a meghatározás 
azokra az esetekre is érvényes kell, hogy 
legyen, amikor a fogyasztó valamilyen 
mobil elektronikus eszközön, például 
mobiltelefonon keresztül lép be a 
weboldalra vagy vesz igénybe egyéb 
információs társadalmi szolgáltatást. Nem 
minősülnek elektronikus úton nyújtott 
szolgáltatásnak az olyan szolgáltatások, 
amelyeket nem elektronikus 
feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján 
nyújtanak, mint például távbeszélő vagy 
telefax útján nyújtott szolgáltatások, 
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például az orvosi tanácsadás 
telefon/telefax útján, a jogi tanácsadás 
telefon/telefax útján vagy a direkt 
marketing telefon/telefax útján.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte 
alkalmazható online vitarendezési platform 
létrehozása. Ez az online vitarendezési 
platformot egy interaktív weboldal 
formájában kell megvalósítani, amely 
egyetlen belépési ponton keresztül 
megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik elektronikus 
kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos 
vitáikat peren kívül kívánják rendezni. A 
platformot a „Your Europe” portálon kell
létrehozni, amely egy már létező, egyetlen 
belépési pont a segítséget vagy 
tájékoztatást kereső fogyasztók és
kereskedők számára egyaránt.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az OVR-platformnak lehetővé kell 
tennie a kereskedők és a fogyasztók 
számára, hogy panaszaikat – az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
rendelkezésre álló – elektronikus űrlapon 
nyújtsák be, majd a platformnak e 
panaszokat az adott vitában illetékes 
alternatív vitarendezési szervezethez kell, 
ugyancsak elektronikus úton 
továbbítania. Az OVR-platformnak 
interoperábilisnak kell lennie a már 
meglévő nemzeti OVR-platformokkal.  A 
panaszok benyújtására szolgáló űrlapnak 
kizárólag a vonatkozó alternatív 
vitarendezési szervezetek 
meghatározásához szükséges információt 
kell tartalmaznia. A platformnak 
lehetőséget kell biztosítania az alternatív 
vitarendezési szervezetek és a felek 
számára, hogy a vitarendezési eljárást az 
OVR-platformon keresztül folytassák le.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a Bizottságnak 
a(z) …/…/EU irányelv [= a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről szóló 
irányelv] [Office of Publications insert 
reference number] 17. cikkének (2) 
bekezdése szerint bejelentett valamennyi 
alternatív vitarendezési szervezet 
elektronikusan csatlakozzon az európai
online vitarendezési platformhoz, hogy ily 
módon az áruk és szolgáltatások online 
értékesítéséből fakadó határokon átnyúló
viták peren kívüli jogorvoslatát teljes 
körűen online eljárással lehessen 

(16) Biztosítani kell, hogy a Bizottságnak 
a(z) …/…/EU irányelv [= a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről szóló 
irányelv] [Office of Publications insert 
reference number] 17. cikkének (2) 
bekezdése szerint bejelentett valamennyi 
alternatív vitarendezési szervezet 
elektronikusan csatlakozzon az online 
vitarendezési platformhoz, hogy ily módon 
az áruk és szolgáltatások online 
értékesítéséből fakadó viták peren kívüli 
jogorvoslatát teljes körűen online eljárással 
lehessen biztosítani.
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biztosítani.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ez a rendelet nem akadályozza meg az 
Unióban működő online vitarendezési 
szervezetek egyikének működését sem. A 
rendelet nem akadályozza, hogy az 
alternatív vitarendezési szervezetek olyan
határokon átnyúló vonatkozású online 
vitákkal foglalkozzanak, amelyeket nem az 
online vitarendezési platformon keresztül 
nyújtottak be hozzájuk.

(17) Ez a rendelet nem akadályozza meg az 
Unióban működő online vitarendezési 
szervezetek egyikének működését sem. A 
rendelet nem akadályozza, hogy az 
alternatív vitarendezési szervezetek olyan 
online vitákkal foglalkozzanak, amelyeket 
nem az online vitarendezési platformon 
keresztül nyújtottak be hozzájuk.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az online vitarendezési platformon 
keresztül benyújtott panaszokkal 
kapcsolatos viták rendezését a fogyasztók 
számára tanácsadást nyújtó szakértők 
hálózatának létrehozásával kell támogatni.
Az említett hálózatot az online 
vitarendezéshez rendelt kapcsolattartó 
pontokból kell létrehozni azon 
tagállamokban, amelyekben fogyasztók 
számára tanácsadást nyújtó szakértők 
működnek.

Or. en
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Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az online 
vitarendezési platform működésére, a 
panaszok benyújtásának módjára és az 
online vitarendezési eljárást segítő 
szakértői hálózaton belüli 
együttműködésre vonatkozóan. Ezeket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. A 
panaszbejelentésre szolgáló elektronikus 

törölve
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űrlappal kapcsolatos végrehajtási jogi 
aktusok elfogadása során a tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni, 
tekintettel annak tisztán technikai 
jellegére. Az online vitarendezési eljárást 
segítő szakértői hálózaton belüli 
együttműködés módjára vonatkozó 
szabályok elfogadására a 
vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Mivel ezen rendelet célját, 
nevezetesen azt, hogy a határokon átnyúló 
online vitás ügyek rendezésére közös 
szabályok által szabályozott európai online 
vitarendezési platformot hozzanak létre, a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az intézkedés 
léptéke és hatása miatt az uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

(25) Mivel ezen rendelet célját, 
nevezetesen azt, hogy a határokon átnyúló
és a belföldi online vitás ügyek 
rendezésére közös szabályok által 
szabályozott európai online vitarendezési 
platformot hozzanak létre, a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért az intézkedés léptéke és hatása miatt 
az uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások 
határokon átnyúló online értékesítésével 

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

értékesítésével kapcsolatban felmerült, 
fogyasztók és kereskedők közötti 
szerződéses viták peren kívüli, a ....*
irányelvnek megfelelő alternatív 
vitarendezési szervezet közreműködésével 
és egy európai online vitarendezési 
platformon keresztül történő rendezésére 
alkalmazandó

_____________
* HL: illesszék be a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2009/22/EK irányelv (fogyasztói AVR-
irányelv) módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv számát 

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „kereskedő”: bármely természetes 
személy vagy jogi személy, függetlenül 
attól, hogy magán- vagy állami tulajdonban 
van-e, aki vagy amely kereskedelmi, üzleti 
vagy szakmai tevékenységi körét érintő 
célból cselekszik, beleértve azt is, ha 
helyette vagy nevében bármely más 
személy jár el;

b) a magyar nyelvi változatot nem érinti;

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– anyagi tartalommal bíró szolgáltatások,
még ha elektronikus úton nyújtják is őket,
mint például készpénz- vagy jegykiadó 
automaták (bankjegyek, vasúti jegyek), 
belépés fizetésköteles úthálózatokba, 
gépkocsi-parkolókba, még akkor is, ha a 
bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző 
és/vagy a pontos fizetést biztosító 
elektronikus eszközök vannak elhelyezve;

– anyagi tartalommal bíró szolgáltatások, 
mint például készpénz- vagy jegykiadó 
automaták (bankjegyek, vasúti jegyek), 
belépés fizetésköteles úthálózatokba, 
gépkocsi-parkolókba, még akkor is, ha a 
bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző 
és/vagy a pontos fizetést biztosító 
elektronikus eszközök vannak elhelyezve;

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– olyan szolgáltatások, amelyeket nem 
elektronikus feldolgozó/nyilvántartó 
rendszerek útján nyújtanak, mint például 
távbeszélő szolgáltatások, telefax/telex-
szolgáltatások, távbeszélő vagy telefax 
útján nyújtott szolgáltatások; orvosi 
tanácsadás telefon/telefax útján; jogi 
tanácsadás telefon/telefax útján; direkt 
marketing telefon/telefax útján.

olyan szolgáltatások, amelyeket nem 
elektronikus feldolgozó/nyilvántartó 
rendszerek útján nyújtanak, mint például 
távbeszélő szolgáltatások, telefax/telex-
szolgáltatások, távbeszélő vagy telefax 
útján nyújtott szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „áruk és szolgáltatások belföldi online 
értékesítése”: áruk és szolgáltatások 
online értékesítése, amennyiben az adott 
áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor 
a fogyasztó ugyanabban a tagállamban él, 
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mint ahol az érintett kereskedő 
letelepedett;

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás 
ügy peren kívüli rendezésére szolgáló 
eljárás egy olyan vitarendezési szervezet 
közreműködésével, amely megoldást 
javasol és ír elő, vagy amely összehívja a 
feleket békés megoldás elősegítése 
céljából, miként azt a .....* irányelv 2. 
cikke előírja, amelyről az említett irányelv 
17. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
értesítették a Bizottságot;
_____________
* HL: illesszék be a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
20006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv számát.

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – g pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyekben a vita rendezésével 
kizárólag a kereskedő alkalmazásában 
álló természetes személyeket bíztak meg, a 
kereskedő által működtetett, a fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerek keretében 
folyó eljárások, a fogyasztó és a 

törölve
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kereskedő, vagy akár képviselőik közötti 
közvetlen tárgyalások, valamint a bíróság 
eljárás keretében bíró által megkísérelt 
vitarendezés nem minősül alternatív 
vitarendezési eljárásnak;

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a „Your Europe” nevű 
portálján európai online vitarendezési 
platformot hoz létre (a továbbiakban: 
OVR-platform).

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) lehetővé teszi a felek és az alternatív 
vitarendezési szervezet számára, hogy a 
vitarendezési eljárást az interneten 
keresztül, online – és egy elektronikus 
ügykezelő eszköz segítségével díjmentesen 
– bonyolítsák le;

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 9. cikk c) pontjában említett 
információknak az alternatív vitarendezési 
szervezetek által történő továbbítására 
szolgáló elektronikus űrlapot biztosít;

e) a 9. cikkben említett információknak az 
alternatív vitarendezési szervezetek által 
történő továbbítására szolgáló elektronikus 
űrlapot biztosít;

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokat az alternatív vitarendezési 
szervezeteket, amelyeket a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint 
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról szóló …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentettek a Bizottságnak, 
és amelyek, a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról szóló …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 16. cikke (1) bekezdése g) 
pontjának megfelelően értesített hatáskörük 
megállapításához szükséges elemek szerint 
és a (3) bekezdés a) pontjában említett 
elektronikus űrlapon benyújtott panaszok 
alapján az e rendelet hatálya alá tartozó 
viták kezelésében illetékességgel 
rendelkeznek, elektronikus úton 
regisztrálni kell az online vitarendezési 
platformon.

(4) Azokat az alternatív vitarendezési 
szervezeteket, amelyeket ...* irányelv 17. 
cikke (2) bekezdésének megfelelően 
bejelentettek a Bizottságnak, és amelyek az 
ezen irányelv 16. cikke (1) bekezdése g) 
pontjának megfelelően értesített hatáskörük 
megállapításához szükséges elemek szerint 
és a (3) bekezdés a) pontjában említett 
elektronikus űrlapon benyújtott panaszok 
alapján az e rendelet hatálya alá tartozó 
viták kezelésében illetékességgel 
rendelkeznek, elektronikus úton 
regisztrálni kell az online vitarendezési 
platformon.

_____________
* HL: illesszék be a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
20006/2004/EK rendelet és a  2009/22/EK 
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irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv számát

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság intézkedéseket fogad el a
(3) bekezdésben meghatározott feladatok 
ellátásának módjáról végrehajtási jogi 
aktusok útján. Az említett végrehajtási 
jogi aktusok elfogadása a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően történik.

(6) A Bizottság a 16. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el a (3) bekezdésben meghatározott 
feladatok ellátásának módjáról. 

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az online vitarendezést segítő szakértői 
hálózat

A fogyasztók számára tanácsadást nyújtó 
szakértők hálózata 

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy
online vitarendezési kapcsolattartó pontot, 
amelynek nevét és elérhetőségét közli a 
Bizottsággal. A tagállamok az online 

(1) A Bizottság egy-egy online 
vitarendezési kapcsolattartó pontot jelöl ki 
minden egyes tagállamban. Az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok 
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vitarendezési kapcsolattartó pontok 
felelősségét átruházhatják az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira, 
fogyasztói szervezetekre vagy bármely más 
szervezetre. Valamennyi online 
vitarendezési kapcsolattartó pontban 
legalább két online vitarendezést segítő
szakértő működik.

felelősségét az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózatának központjaira
ruházzák át. Valamennyi online 
vitarendezési kapcsolattartó pontban 
legalább két, a fogyasztók számára 
tanácsadást nyújtó szakértő működik.

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A fogyasztók számára tanácsadást 
nyújtó szakértők támogatást biztosítanak a 
platformon keresztül benyújtott 
panaszokkal kapcsolatos viták 
rendezéséhez, a következő feladatok 
ellátása révén:

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) tájékoztatást nyújtanak az OVR-
platform működéséről, ideértve adott 
esetben a panaszos fél támogatását a 
panaszok bejelentésére szolgáló 
elektronikus űrlap használata 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) szükség esetén felveszik a kapcsolatot 
az illetékes alternatív vitarendezési 
szervezettel, és a felek számára megadnak 
minden vonatkozó információt és a 
szükséges fordításokat:

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) amennyiben illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet nem azonosítható, 
támogatást nyújtanak a felek számára egy 
békés megoldás kialakításához;

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tájékoztatják a feleket az alternatív
vitarendezési szervezetek által alkalmazott
eljárások előnyeiről és hátrányairól.

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

Or. en
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Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) feladataik ellátása során szerzett 
gyakorlati tapasztalataik alapján éves 
tevékenységi jelentést készítenek a 
Bizottság és a tagállamok számára;

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tájékoztatják a feleket az alternatív 
vitarendezési szervezetek által alkalmazott 
eljárások előnyeiről és hátrányairól.

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a fogyasztókat segítő
tanácsadó hálózatot hoz létre (a 
továbbiakban: a fogyasztók számára 
tanácsadást nyújtó szakértők hálózata), 
amely lehetővé teszi a nevezett szakértők 
együttműködését és hozzájárul a (2) 
bekezdésben meghatározott feladatok 
eredményességéhez.

Or. en
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Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság a 16. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a fogyasztók számára tanácsadást 
nyújtó szakértők együttműködésére
vonatkozó szabályok tekintetében.

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A panaszos fél által benyújtott 
információnak elégségesnek kell lennie az 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 

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

azonosításához. Ezt az információt fel kell 
tüntetni a panasz bejelentésére szolgáló 
elektronikus űrlapon, amelynek modelljét 
a melléklet tartalmazza.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az online vitarendezési platform 
tájékoztatja a feleket arról az egy vagy több 
alternatív vitarendezési szervezetről, amely 
illetékességét az online vitarendezési 
platform megállapítja; egynél több 
lehetőség esetén az érintett tagállam online 
vitarendezést segítő szakértői részletes 
felvilágosítást adnak a feleknek a 
különböző azonosított szervezetekről, és 
tájékoztatják őket a szóban forgó 
szervezetek által alkalmazott eljárások 
előnyeiről és hátrányairól, hogy a felek 
megalapozott döntést tudjanak hozni.

(3) Az online vitarendezési platform 
tájékoztatja a feleket arról az egy vagy több 
alternatív vitarendezési szervezetről, amely 
illetékességét az online vitarendezési 
platform megállapítja; egynél több 
lehetőség esetén az érintett tagállamnak a 
fogyasztók számára tanácsadást nyújtó
szakértői részletes felvilágosítást adnak a 
feleknek a különböző azonosított 
szervezetekről, és tájékoztatják őket a 
szóban forgó szervezetek által alkalmazott 
eljárások előnyeiről és hátrányairól, hogy a 
felek megalapozott döntést tudjanak hozni.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján határozza meg a panaszok 
bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap 
kitöltésének módját. E végrehajtási jogi 
aktusok elfogadása a 15. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően történik.

(5) A Bizottság a 16. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el annak érdekében, hogy 
meghatározza a panaszok bejelentésére 
szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének
technikai módozatait. 

Or. en
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Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az OVR-platformra benyújtott 
panaszok a panaszok benyújtására szolgáló 
űrlap valamennyi szükséges rovatának
hiánytalan kitöltése esetén kerülnek 
feldolgozásra. Ha a panasz benyújtására 
szolgáló űrlapot nem töltötték ki 
hiánytalanul, akkor annak a tagállamnak 
a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó 
illetékes szakértője, amelyet a panaszos fél 
állandó tartózkodási helye szerinti 
tagállamként jelölt meg, felveszi a 
kapcsolatot a panaszos féllel, és felajánlja 
támogatását az űrlap hiánytalan 
kitöltéséhez.  Ha a panasz benyújtására 
szolgáló űrlap a panasz benyújtásának 
napjától számított hét munkanapon belül 
nem kerül hiánytalan kitöltésre, akkor a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor. 

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a panasz;

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) tájékoztatás arról, hogy a feleknek a 
kijelölt vitarendezési szervezetek közül 
meg kell állapodniuk az egyikben, 
amelyikhez továbbítják a panaszt, továbbá 
hogy az adott alternatív vitarendezési 
szervezet kiválasztásával egyúttal abban is 
megegyeznek, hogy e szervezetnél 
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kezdeményezik a vitarendezési eljárást;

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fogyasztó illetékessége szerinti 
országban és a kereskedő székhelye 
szerinti országban működő online 
vitarendezési kapcsolattartó pont neve, 
elérhetősége és a 6. cikk (2) bekezdésének 
a), b) és d) pontjában említett feladatainak 
rövid leírása;

d) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek hét munkanapon belül azt követően, 
hogy az OVR-platformtól a felhívást 
megkapták, nem tudnak megegyezni egy 
illetékes alternatív vitarendezési 
szervezetben, vagy ha nem került sor 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 
kijelölésére, a panasz további 
feldolgozására nem kerül sor;

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a fogyasztó illetékessége szerinti 
országban és a kereskedő székhelye 
szerinti országban működő online 
vitarendezési kapcsolattartó pont neve, 
elérhetősége és a 6. cikk (2) bekezdésének 
a), b), d) és f) pontjában említett 
feladatainak rövid leírása;

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a fogyasztó felkérése, hogy a 
rendelkezésre bocsátott jegyzékből hét 
munkanapon belül azt követően, hogy az 
OVR-platformtól a felhívást megkapta, 
válasszon ki a (2) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően egy vagy több 
alternatív vitarendezési szervezetet, 
kifejtve azt, hogy nem köteles a fenti 
választásra, továbbá tájékoztatva a 
fogyasztót az egyéb jogorvoslati 
lehetőségekről, többek között arról, hogy 
első lépésben felveheti a kapcsolatot a 
kereskedővel;

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a kereskedő felkérése, hogy a (2) 
bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
jegyzékből hét munkanapon belül azt 
követően, hogy az OVR-platformtól a 
felhívást megkapta, válasszon ki egy vagy 
több alternatív vitarendezési szervezetet, 
amennyiben a fenti szervezetek egyike sem 
felel meg annak a szervezetnek, amelyre 
vonatkozóan a kereskedő kötelezettséget 
vállalt a ...* irányelv 10. cikkének (1) 
bekezdésének megfelelően, továbbá 
tájékoztatva a fogyasztót az egyéb 
jogorvoslati lehetőségekről, többek között 
arról, hogy első lépésben felveheti a 
kapcsolatot a kereskedővel;
_____________

*HL:  illesszék be a fogyasztói jogviták 
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alternatív rendezéséről és a 2009/22/EK 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv számát.

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
fogyasztó olyan alternatív vitarendezési 
szervezetet választ, amelyre vonatkozóan a 
kereskedő kötelezettséget vállalt a ...* 
irányelv 10. cikkének (1) bekezdésének 
megfelelően, a platform automatikusan 
továbbítja a panaszt az adott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.
_____________

*HL:  illesszék be a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről és a 2009/22/EK 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv számát.

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) eljárási szabályzatuk vagy adott 
esetben a hivatkozás a szabályzat 
elektronikus hozzáférhetőségére;

Or. en
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Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a felek vagy adott esetben a felek 
képviselői adott esetben fizikai 
jelenlétének szükségessége;

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Abban az esetben, ha a felek hét 
munkanapon belül azt követően, hogy az 
OVR-platformtól a felhívást megkapták, 
nem küldenek választ az OVR-platformra, 
vagy ha nem tudnak megállapodni egy 
alternatív vitarendezési szervezetben, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor. Egy, a fogyasztók számára 
tanácsadást nyújtó szakértő felveszi a 
kapcsolatot a panaszossal, aki 
tájékoztatást kap az egyéb jogorvoslati
lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Abban az esetben, ha a fogyasztó által 
kiválasztott szervezet olyan alternatív 

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

vitarendezési szervezetet, amellyel a 
kereskedő elkötelezte magát a ... irányelv 
10. cikkének (1) bekezdésének 
megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az 
alternatív vitarendezési szervezetet 
választják, az OVR-platform 
automatikusan és késedelem nélkül 
továbbítja a panaszt az adott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.

_____________

*HL:  illesszék be a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről és a 2009/22/EK 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv számát.

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a vitarendezési eljárást azt követően 90 
napon belül lezárják, hogy az AVR-
szervezethez a panasz beérkezett; 
Bonyolult ügyek esetében az AVR-
szervezet ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) haladéktalanul továbbítják az OVR-
platform felé a következő információkat:

Or. en
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Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a panasz beérkezésének időpontja és a 
vita tárgya;

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) további információk vagy fordítás 
iránti kérelem a felektől szükséges fontos 
dokumentumok tekintetében;

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a vitarendezési eljárás lezárásának 
dátuma és az eljárás eredménye.

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) haladéktalanul továbbítják az online 
vitarendezési platform felé a következő 

törölve
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információkat:
(i) beérkezés időpontja és a vita tárgya;
(ii) a felek értesítésének időpontja a 
panasz beérkezéséről;
(iii) az eljárás lezárulásának időpontja és 
az eljárás eredménye.

Or. en

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az OVR-platform haladéktalanul 
továbbítja az (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt megfelelő információt a vitában 
érintett feleknek és az illetékes AVR-
szervezetnek.

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ha a vitarendezési eljárás nyelve 
megegyezik a panasz benyújtója által 
használt nyelvvel, az AVR-szervezet 
dönthet úgy, hogy az eljárást nem az 
OVR- platformon keresztül folytatja le. 
Ilyen esetekben az 9. cikk (1a) bekezdése 
nem alkalmazandó.

Or. en



PE487.752v01-00 34/48 PR\899153HU.doc

HU

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghozza a szükséges 
intézkedéseket egy olyan elektronikus 
adatbázis létrehozása és fenntartása 
érdekében, amelyben az 5. cikk (3) 
bekezdése és a 9. cikk (c) pontja szerint 
feldolgozott adatokat tárolja.

A Bizottság meghozza a szükséges 
intézkedéseket egy olyan elektronikus 
adatbázis létrehozása és fenntartása 
érdekében, amelyben az 5. cikk (3) 
bekezdése és a 9. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerint feldolgozott adatokat tárolja.

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság hozzáféréssel rendelkezik a 
9. cikk szerint feldolgozott 
információkhoz, az online vitarendezési 
platform használatának és működésének 
ellenőrzése, valamint a 17. cikkben említett 
jelentések elkészítése céljából. A Bizottság 
a platform működéséhez és fenntartásához 
szükséges mértékben dolgozza fel a 
platform felhasználóinak személyes 
adatait, beleértve a platformnak az 
alternatív vitarendezési szervezetek és az 
online vitarendezést segítő szakértők általi 
használatának ellenőrzését is.

(2) A Bizottság hozzáféréssel rendelkezik a 
9. cikk szerint feldolgozott 
információkhoz, az online vitarendezési 
platform használatának és működésének 
ellenőrzése, valamint a 17. cikkben említett 
jelentések elkészítése céljából. A Bizottság 
a platform működéséhez és fenntartásához 
szükséges mértékben dolgozza fel a 
platform felhasználóinak személyes 
adatait, beleértve a platformnak az 
alternatív vitarendezési szervezetek és a 
fogyasztók számára tanácsadást nyújtó
szakértők általi használatának ellenőrzését 
is.

Or. en

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vitás ügyekkel kapcsolatos személyes 
adatok tárolása az (1) bekezdésben említett 
adatbázisban kizárólag az adatgyűjtés célja 
szempontjából szükséges ideig történik, 
illetve annak biztosításáig, hogy az 
adatalanyok hozzáférhetnek a személyes 
adataikhoz a jogaik gyakorlása érdekében; 
az adatok automatikusan törlendők 
legkésőbb 6 hónappal a vitás ügynek a 9. 
cikk (c) pontjának iii. alpontjával 
összhangban az online vitarendezési 
platform felé továbbított lezárását 
követően. A fent említett adatmegőrzési 
időszak az adott vitával foglalkozó 
alternatív vitarendezési szervezet vagy az 
online vitarendezési szakértő által a 
nemzeti adatfájlokban tárolt személyes 
adatokra is érvényes, kivéve, ha az 
alternatív vitarendezési szervezet által 
alkalmazott eljárási szabályok vagy a 

(3) A vitás ügyekkel kapcsolatos személyes 
adatok tárolása az (1) bekezdésben említett 
adatbázisban kizárólag az adatgyűjtés célja 
szempontjából szükséges ideig történik, 
illetve annak biztosításáig, hogy az 
adatalanyok hozzáférhetnek a személyes 
adataikhoz a jogaik gyakorlása érdekében; 
az adatok automatikusan törlendők 
legkésőbb 6 hónappal a vitás ügynek a 9. 
cikk (c) pontjának iii. alpontjával 
összhangban az online vitarendezési 
platform felé továbbított lezárását 
követően. A fent említett adatmegőrzési 
időszak az adott vitával foglalkozó 
alternatív vitarendezési szervezet vagy a 
fogyasztók számára tanácsadást nyújtó 
szakértő által a nemzeti adatfájlokban tárolt 
személyes adatokra is érvényes, kivéve, ha 
az alternatív vitarendezési szervezet által 
alkalmazott eljárási szabályok vagy a 
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nemzeti jogszabályok egyedi rendelkezései 
hosszabb megőrzési időszakot irányoznak 
elő.

nemzeti jogszabályok egyedi rendelkezései 
hosszabb megőrzési időszakot irányoznak 
elő.

Or. en

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi online vitarendezési
szakértő és alternatív vitarendezési 
szervezet a 95/46/EK irányelv 2. cikkének 
(d) bekezdése értelmében vett 
adatkezelőnek minősül, az e rendelet 
hatálya alá tartozó adatkezelési 
tevékenysége tekintetében, és felelős azért, 
hogy ezek a tevékenységek összhangban 
legyenek a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban elfogadott nemzeti 
jogszabályokban előírt adatvédelmi 
szabályokkal. Az e rendelet alá tartozó 
feladatok és azokkal összefüggésben a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
a Bizottság a 45/2001/EK rendelet 2. 
cikkének (d) bekezdése szerinti 
adatkezelőnek minősül.

(4) Valamennyi a fogyasztók számára 
tanácsadást nyújtó szakértő és alternatív 
vitarendezési szervezet a 95/46/EK 
irányelv 2. cikkének (d) bekezdése 
értelmében vett adatkezelőnek minősül, az 
e rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési 
tevékenysége tekintetében, és felelős azért, 
hogy ezek a tevékenységek összhangban 
legyenek a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban elfogadott nemzeti 
jogszabályokban előírt adatvédelmi 
szabályokkal. Az e rendelet alá tartozó 
feladatok és azokkal összefüggésben a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
a Bizottság a 45/2001/EK rendelet 2. 
cikkének d) pontja szerinti adatkezelőnek 
minősül.

Or. en

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az online vitarendezési szakértők és az 
alternatív vitarendezési szervezetek a 
nemzeti jogszabályokban előírt szakmai 
titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű 
egyéb titoktartási kötelezettségekre 
vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

(1) A fogyasztók számára tanácsadást 
nyújtó szakértők és az alternatív 
vitarendezési szervezetek a nemzeti 
jogszabályokban előírt szakmai 
titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű 
egyéb titoktartási kötelezettségekre 



PR\899153HU.doc 37/48 PE487.752v01-00

HU

vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság meghozza a megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket az e 
rendelet szerint feldolgozott információk 
biztonságának biztosítására, beleértve az 
adatokhoz való hozzáférés megfelelő 
ellenőrzését, biztonsági tervet és a 
biztonságot érintő események kezelését, a 
45/2001/EK rendelet 22. cikkével 
összhangban.

(2) A Bizottság meghozza a megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket az e 
rendelet szerint feldolgozott információk 
biztonságának biztosítására, beleértve az 
adatokhoz való hozzáférés megfelelő 
ellenőrzését, biztonsági tervet, adatvédelmi 
hatásvizsgálatot és a biztonságot érintő 
események kezelését, a 45/2001/EK 
rendelet 22. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformról, amikor panaszt 
nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához.

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fogyasztók e cikkben előírt 
tájékoztatását és a kereskedők 
weboldalaira való hivatkozásokat egyazon 
helyen kell feltüntetni annak érdekében, 
hogy a fogyasztók valamennyi e 
tekintetben őket megillető jogot 
átláthassák.

Or. en

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási jogi aktusok törölve
1. A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.
2. Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikke 
alkalmazandó.
3. Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
alkalmazandó. Abban az esetben, ha a 
bizottság véleményét írásos eljárásban 
kérik ki, ezen eljárást eredmény nélkül 



PR\899153HU.doc 39/48 PE487.752v01-00

HU

meg kell szüntetni, amennyiben a 
vélemény közlésére megadott határidőn 
belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a 
bizottsági tagok egyszerű többsége azt 
kéri.

Or. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7. cikk (4) bekezdésében említett 
felhatalmazása határozatlan időre szól
[Office of Publications insert same date as 
in Art. 18(1) = ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától].

(2) A 5. cikk (6) bekezdésében, a 6. cikk 
(5) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört határozatlan
időtartamra a Bizottságra ruházzák. * .

_____________
*HL:  illlesszák be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. cikk (4) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonó határozat megszünteti a 
határozatban leírt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 

(3) Az 5. cikk (6) bekezdésében, a 6. cikk 
(5) bekezdésében, valamint a 7. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja  A visszavonó határozat 
megszünteti a határozatban leírt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
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időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

követő napon vagy a határozatban 
meghatározott későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet  – 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A panaszok benyújtására szolgáló 
elektronikus űrlap kitöltésekor megadandó 
információk

A panaszok benyújtására szolgáló 
elektronikus űrlap modellje

Or. en

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Fogyasztó vagy kereskedő-e a panaszos 
fél;

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Fogyasztó vagy kereskedő-e a panaszos 
fél;

2. A fogyasztó neve, e-mail címe, földrajzi 
címe;

Or. en
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Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A kereskedő neve, címe, e-mail címe, 
földrajzi címe és honlapja;

Or. en

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Fogyasztó vagy kereskedő-e az 
ellenérdekű fél;

4. Azon értékesített áruk vagy 
szolgáltatások típusa, amelyekkel 
kapcsolatban a panasz beérkezett*;
(*) kiválasztandó egy legördülő listából 

Or. en

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az értékesített áruk vagy szolgáltatások 
típusa, amelyekkel kapcsolatban a panasz 
beérkezett;

5. A fogyasztó nyelve **

(**) a legördülő listából egynél több is 
választható

Or. en
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Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A panasz alapját képező tények; 6. A kommunikációs módszerek, 
amelyeken keresztül az árukat vagy 
szolgáltatásokat megvételre kínálták, 
illetve amelyen keresztül a megrendelés 
történt;

Or. en

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A fogyasztó illetékessége szerint hely az 
áruk és szolgáltatások megrendelésének 
időpontjában;

7. Adott esetben, amennyiben a kereskedő 
ajánlatának megtételét, illetve a 
megvételre kínált áruk vagy szolgáltatások
kiszállítását kirendeltség, ügynökség vagy 
egyéb szervezeten keresztül végezte vagy 
feltehetően végezte, az adott kirendeltség, 
ügynökség vagy egyéb szervezet székhelye 
szerinti ország;

Or. en

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A kommunikációs módszerek, 
amelyeken keresztül az árukat vagy 
szolgáltatásokat megvételre kínálták, 
illetve amelyen keresztül a megrendelés 
történt;

8. A szerződés nyelve, vagy ha ez nem 
ismert, a honlapon használt nyelv;

Or. en
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Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Adott esetben, amennyiben a kereskedő 
ajánlatának megtételét, illetve a 
megvételre kínált áruk vagy szolgáltatások 
kiszállítását kirendeltség, ügynökség vagy 
egyéb szervezeten keresztül végezte vagy 
feltehetően végezte, az adott kirendeltség, 
ügynökség vagy egyéb szervezet székhelye 
szerinti ország;

9. Azon AVR-szervezetek, amelyekkel a 
kereskedő elkötelezte magát [ha ismertek].

Or. en

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A szerződés nyelve; 10. A panasz alapját képező tények [A 
panasz ismertetése legfeljebb 1000 szó 
terjedelemben]

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Amennyiben ismert, azon alternatív 
vitarendezési szervezetek, amelyek 
tekintetében a kereskedő elkötelezte magát 
a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló .../.../EU 
[Office of Publications please insert 

11. Csatolt dokumentumok
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number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően.

Or. en



PR\899153HU.doc 45/48 PE487.752v01-00

HU

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslattervezetének célja egy európai online vitarendezési platform – az „OVR-
platform” – létrehozása. A platform egy interaktív weboldal lesz, amely a fogyasztók és a 
kereskedők számára egyetlen belépési pontot kínál bizonyos jogviták – valamely tagállamban 
letelepedett kereskedő és egy másik tagállamban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó 
között áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban 
keletkezett szerződéses viták – peren kívüli rendezéséhez.  A platform az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén rendelkezésre áll majd, és használata ingyenes lesz.
A javaslatot a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvre (a „fogyasztói 
AVR-irányelvre”) irányuló javaslattervezettel együtt kell szemügyre venni. Az 
irányelvtervezet célja a fogyasztók rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek javítása annak 
biztosítása révén, hogy peren kívüli megoldás céljából valamennyi fogyasztói panasz egy 
alternatív vitarendezési szervezet (pl. választottbíró, békéltető, ombudsman vagy felülbírálati 
bizottság) elé terjeszthető. 

Az OVR-platform képes lesz arra, hogy azonosítson egy, az AVR-irányelv hatálya alá eső 
illetékes alternatív vitarendezési szervezetet, és e szervezetről a legfontosabb információkat –
díjszabás, nyelv(ek), az eljárás eredményének kötelező vagy nem-kötelező jogi ereje stb. –
közölje a felekkel. Miután a felek megállapodtak abban, hogy melyik alternatív vitarendezési 
szervezet kezelje a panaszt, a platform automatikusan továbbítja a panaszt ehhez az alternatív 
vitarendezési szervezethez, amely saját eljárási szabályainak alkalmazásával megkísérli a 
jogvita 30 napon belüli rendezését.   Az alternatív vitarendezési rendszer alkalmazásába való 
beleegyezést vélelmezik a kereskedő részéről, ha az AVR-irányelvben előírt, a fogyasztó 
tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a honlapján kötelezettséget vállalt 
az érintett alternatív vitarendezési szervezet alkalmazására. 
A platform lehetővé teszi majd a felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára, hogy a 
vitarendezési eljárást az interneten keresztül, online bonyolítsák le. Az OVR-platform által 
továbbított jogviták megoldásának támogatása érdekében létrehozzák az „online vitarendezési 
szakértői hálózatot”. 

A rendelet hatálya

Az előadó támogatja az alapelvet, amely szerint a fogyasztók jogorvoslati lehetőségeinek 
javítása érdekében minden gazdasági ágazatban önkéntes alternatív vitarendezési rendszereket 
kell rendelkezésre bocsátani. 

Az előadó üdvözli, hogy a rendelettervezet nemcsak a fogyasztók, hanem a kereskedők által 
tett panaszokra is alkalmazandó. Az előadó elfogadja ugyan, hogy – pusztán statisztikai 
kimutatások alapján – a legtöbb panasz a fogyasztóktól származik, de fontos, hogy az eszköz 
a kereskedők panaszaival kapcsolatban is igénybe vehető legyen, például nemfizetés vagy a 
leszállított áruk átvételének megtagadása esetén.  Ennek jelentősége még nagyobb annak 
fényében, hogy az irányelvtervezet által bevezetett alternatív vitarendezési rendszer önkéntes, 
ezért lényeges, hogy a jogszabályozás ösztönzőket tartalmazzon a kereskedők számára az 
AVR-rendszer alkalmazása tekintetében.   



PE487.752v01-00 46/48 PR\899153HU.doc

HU

Az előadó ugyanakkor sajnálja, hogy a rendelettervezet csak a valamely tagállamban 
letelepedett kereskedő és egy másik tagállamban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó 
között áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitákra alkalmazandó. 

Az előadó arra bátorítja a képviselőket, hogy a rendelettervezetben szereplő megoldásoknál 
ambiciózusabb megoldásokra törekedjenek, és tegyenek javaslatot arra, hogy a rendelet 
hatálya kiterjedjen a belföldi online vitás ügyekre is, a fogyasztó számára ugyanis gyakran 
nehézséget jelent megbizonyosodni arról, hogy az online ügyletek lebonyolítása révén általuk 
vásárolt termékek vagy szolgáltatások valójában határon átnyúló ügyletek-e.
Ezen túlmenően, mivel az interneten folyó üzleti élet motorja az úgynevezett „network-hatás” 
(azaz minél többen használnak egy eszközt, például a Google-t vagy a Facebookot, annál 
eredményesebb az a felhasználók számára); minél nagyobb a felhasználók által a OVR-
platformra benyújtott vitás ügyek száma, annál nagyobb ösztönzést jelent az alternatív 
vitarendezési szervezetek és a kereskedők számára a rendszerrel való együttműködésre, 
egyfajta “virtuális kört” hozva így létre, amely hasznos a fogyasztók számára, előmozdítja az 
e-kereskedelmet és javítja a belső piac jogorvoslati lehetőségeinek működését. Mivel a 
platform létrehozásának adott költségei a platform kiterjedésétől függetlenül azonosak 
maradnak, így ez a „network-haszon” a kiszélesített platform működtetési összköltségeinek 
jelentős emelkedése nélkül érhető el.  

Az online vitarendezési szakértői hálózat szerepe

Az előadó megjegyzi, hogy az online vitarendezési szakértői hálózat – amelyet az előadó „a 
fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők hálózatának” kíván átnevezni – szerepe a 
rendelettervezetben meglehetősen korlátozott.  Az elképzelés szerint a fogyasztók számára 
tanácsadást nyújtó szakértők csak a „legutolsó esélyként” lépnek fel, tájékoztatva 
fogyasztókat a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát az OVR-platformon 
keresztül nem lehet rendezni.  Feladatuk továbbá, hogy – kizárólag felkérés alapján –
megkönnyítsék a párbeszédet a felek és az illetékes alternatív vitarendezési szervezet között. 
A fentieken kívül éves tevékenységi jelentést is készítenek a platform működéséről.

Ez a rendelettervezet belső ellentmondásának egyik közvetlen következménye: a platformot –
mint IT-eszközt – az Európai Bizottság Brüsszelből működteti majd, az online vitarendezési 
szakértők székhelye azonban a tagállamokban lesz.  

Az előadó a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők szerepének megerősítését kéri 
oly módon, hogy a panaszosok e szakértőket a panaszuk megoldására irányuló eljárás során 
bármely pillanatban megkereshessék. E szakértőket szorosan be kellene vonni a platform 
működésébe, lehetővé téve, hogy a fogyasztókat a panasz benyújtására szolgáló űrlap 
kitöltésétől kezdve az eljárás egészén „végigvezessék”. Ha a vitás ügy határokon átnyúló 
természetű, akkor a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők segítséget nyújthatnak 
nyelvi és fordítási problémák áthidalásában is. A fogyasztók számára tanácsadást nyújtó 
szakértőknek azon kívül, hogy segítséget nyújtanak az OVR használatában, általános 
tájékoztatást is kellene adniuk a fogyasztók számára a jogaikról, és egyéb lépésekre – például 
kapcsolatba lépésre a kereskedővel, bírósági eljárás kezdeményezésére stb. – is tehetnének 
javaslatot. 
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Az Európai Fogyasztói Központok szerepe

A rendelettervezet értelmében a tagállamok a vitarendezési szakértőkhöz rendelt feladat 
végrehajtásával kapcsolatos hatáskörüket delegálhatják az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatához, fogyasztói egyesületekhez vagy más szervekhez. Az előadó fel kívánja hívni a 
figyelmet arra, hogy az Európai Fogyasztói Központokat említi a 2007 és 2013 közötti 
időszak fogyasztóvédelmi programját létrehozó 1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat, és a központok már tájékoztatják, valamint segítik a fogyasztókat abban, hogy 
jogaikat gyakorolják és hozzáférjenek a megfelelő vitarendezési formákhoz.

Ennek alapján megfelelőnek tűnik a rendelettervezet módosítása azzal, hogy a fogyasztók 
számára tanácsadást nyújtó szakértők székhelye az Európai Fogyasztói Központokban legyen. 
Az Európai Fogyasztói Központok szerepének ez a megerősítése jelentős lépés lesz az uniós 
polgárok kérdései megválaszolásának „egyablakos” intézéséhez. Ennek elérése érdekében az 
előadó azt javasolja, hogy az OVR az Európai Bizottság által működtetett, az uniós polgárok 
jogaival kapcsolatban gyakorlati segítséget nyújtó és tanácsot adó „Your Europe” portálon 
kapjon helyet. 

Határidők

Az előadó emlékeztet arra a régi elvre, hogy „a későn szolgáltatott igazság az 
igazságszolgáltatás megtagadása”, és megjegyzi, hogy a panaszok feldolgozására és 
továbbítására vonatkozó rendelkezések semmilyen határidőt nem szabnak meg arra az 
időszakra vonatkozóan, amely az OVR-platformon található, a panasz benyújtására szolgáló 
űrlap kitöltése és aközött telik el, hogy vagy benyújtja a platform a panaszt a megfelelő AVR-
szervezethez, vagy – ha a fogyasztó és a kereskedő nem állapodnak meg abban, hogy hová 
nyújtsák be az ügyet – addig a z időpontig tart, amikor a panaszt tovább már nem dolgozzák 
fel. Ezért javaslatunk szerint hét munkanap álljon a platform rendelkezésére a panasz 
feldolgozásához. E javasolt módosítást más módosítások is kísérik az OVR-platform 
munkafolyamatának világossá és zökkenőmentessé tétele érdekében. 

Mindezek alapján az előadó szerint az AVR-szervezet számára a vitarendezésre rendelkezésre 
álló legfeljebb 30 napos időszakot módosítani kell. Ehelyett javasolt a vitarendezésre 
rendelkezésre álló időszakot 90 napra növelni az AVR-irányelvben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban. Ez az időszak akkor veszi kezdetét, amikor az AVR-szervezet átveszi a 
vitarendezés iránti kérelmet.

Adatvédelem

Az előadó emlékeztetni szeretne az európai adatvédelmi biztos véleményére, üdvözölve azt, 
hogy a szövegbe bekerültek adatvédelmi elvek, különösen a 11. cikkben rögzített célt és a 
hozzáférés korlátozását, az adatmegőrzési időszak korlátozását és a biztonsági intézkedéseket 
illetően. Emellett az előadó azt javasolja, hogy a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó 
szakértők  csak akkor férhessenek hozzá az adatokhoz, ha szükségük van rájuk, valamint hogy 
a Bizottság végezzen adatvédelmi hatásvizsgálatokat. 

Végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
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Az előadó megérti, hogy a Bizottságnak szüksége van mozgástérre az új eszköz 
kidolgozásával és gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos műveletekhez.

Azonban annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament a fogyasztók érdekét 
szolgálva teljesítse felügyeleti szerepét, javasolt, hogy a Bizottság által i) a platform funkciói, 
(ii) az online vitarendezési szakértők együttműködési módozatai és (iii) a panaszok 
benyújtására szolgáló elektronikus űrlap módozatai tekintetében kért végrehajtási jogkörök 
helyébe felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lépjenek.

Az előadó különösen aggódik az OVR-platform fordítási képességei miatt, és biztosítani 
kívánja, hogy a platform minden nyelvi kombináció tekintetében megfelelően működjön. Azt 
is biztosítani kívánja, hogy a fogyasztók és a platform közötti interfész (azaz a panaszok 
benyújtására szolgáló elektronikus űrlap) fogyasztóbarát és könnyen használható legyen. E 
célokat a legjobban úgy lehet elérni, ha a Parlament garantáltan megtartja erre vonatkozó, a 
bizottsági javaslat feletti vétójogát.


