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Módosítás 1
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az e-kereskedelem főként az 
olyan vidéki, távoli és peremterületeken 
élő lakosok érdekét szolgálja, akik 
egyébként nem juthatnának hozzá 
hasonlóan kényelmes körülmények között 
és hasonló minőségben áruk széles 
választékához,

Or. en

Módosítás 2
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a jelenlegi gazdasági válság 
során az e-kereskedelem terén továbbra is 
növekedés és munkahelyteremtés volt 
tapasztalható, és az kiegészítő eszközeként 
szolgált a vállalkozások számára, hogy 
üzleti szempontból aktívak maradjanak, 
illetve a fogyasztók számára, hogy a 
nagyobb választék és a jobb árak előnyét 
élvezhessék,

Or. en

Módosítás 3
Lara Comi

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a határokon átnyúló e-
kereskedelem jelentős előnyöket hoz az 
uniós vállalatoknak – különösen a kkv-
knak –, melyek innovatív, kiváló minőségű 
és fogyasztóbarát szolgáltatásokat 
nyújthatnak az európai belső piacon 
keresztül, megerősíthetik pozícióikat és 
versenyképesek maradhatnak a globális 
gazdaságban, 

C. mivel a határokon átnyúló e-
kereskedelem jelentős előnyöket hoz az 
uniós vállalatoknak – különösen a kkv-
knak –, amelyek innovatív, kiváló 
minőségű és fogyasztóbarát 
szolgáltatásokat és termékeket nyújthatnak 
az európai belső piacon keresztül, 
megerősíthetik pozícióikat és 
versenyképesek maradhatnak a globális 
gazdaságban,

Or. en

Módosítás 4
Ioan Enciu

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a digitális környezet fejlődése és 
az információs és kommunikációs 
technológiák belső piacának 
megvalósítása valódi lehetőséget jelent a 
további munkahelyek teremtése és az 
online vállalkozások létesítésének 
megkönnyítése szempontjából, 
kiváltképpen az utóbbi időben 
munkanélkülivé váltak számára,

Or. en

Módosítás 5
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az e-kereskedelem jelenleg a 
gazdaság főáramának meghatározó részét 
képezi, valamint a vállalkozások és a 
fogyasztók egyre gyakrabban használják 
ki mind az online, mind az offline 
kereskedelmi gyakorlatok nyújtotta 
előnyöket,

Or. en

Módosítás 6
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel számos szigorú strukturális és 
szabályozási korlát létezik még a teljes 
mértékben működőképes európai e-
kereskedelmi belső piac előtt, mint a 
nemzeti fogyasztóvédelmi és héa-
szabályok közötti eltérések, az 
újrahasznosítás költségei és az adók, 

D. mivel számos szigorú strukturális és 
szabályozási korlát létezik még a teljes 
mértékben működőképes európai e-
kereskedelmi belső piac előtt, mint a 
nemzeti fogyasztóvédelmi és héa-
szabályok közötti eltérések, az 
újrahasznosítás költségei és az adók,
valamint a kizárólagos és szelektív 
forgalmazási megállapodásokra 
vonatkozó szabályokkal való visszaélés,

Or. en

Módosítás 7
Lara Comi

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a határokon átnyúló, 
vállalatközi elektronikus kereskedelem 
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erősítheti az európai vállalatok 
versenyképességét, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy a belső piac egész 
területéről könnyedén hozzájussanak 
alkatrészekhez, szolgáltatásokhoz és 
szakértelemhez (ráadásul új 
méretgazdaságossági előnyöket teremt). 
Ezenfelül a határokon átnyúló 
vállalatközi elektronikus kereskedelem 
lehetőséget teremt a vállalkozások és 
főként a kkv-k számára, hogy 
ügyfélbázisukat olyan beruházások nélkül 
bővítsék nemzetközi méretűvé, amelyekre 
egy másik tagállamban való fizikai 
megjelenéshez van szükség,

Or. en

Módosítás 8
Lena Ek

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel mialatt az internet a 
leggyorsabban növekvő kiskereskedelmi 
csatorna és az e-kereskedelem szilárdan 
terjed nemzeti szinten, a belföldi és a 
határokon átnyúló e-kereskedelem közötti 
rés egyre szélesebb az Európai Unióban és 
az európai fogyasztók – különösen a 
kisebb tagállamokban élők – földrajzi, 
technikai és szervezésbeli 
megszorításokkal szembesülnek 
választásaik során,

E. mivel az internet a leggyorsabban 
növekvő kiskereskedelmi csatorna és az e-
kereskedelem szilárdan terjed nemzeti 
szinten, 

Or. sv
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Módosítás 9
Ioan Enciu

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel mialatt az internet a 
leggyorsabban növekvő kiskereskedelmi 
csatorna és az e-kereskedelem szilárdan 
terjed nemzeti szinten, a belföldi és a 
határokon átnyúló e-kereskedelem közötti 
rés egyre szélesebb az Európai Unióban és 
az európai fogyasztók – különösen a 
kisebb tagállamokban élők – földrajzi, 
technikai és szervezésbeli 
megszorításokkal szembesülnek 
választásaik során,

E. mivel mialatt az internet a 
leggyorsabban növekvő kiskereskedelmi 
csatorna és az e-kereskedelem szilárdan 
terjed nemzeti szinten, a belföldi és a 
határokon átnyúló e-kereskedelem közötti 
rés egyre szélesebb az Európai Unióban és 
az európai fogyasztók bizonyos 
tagállamokban földrajzi, technikai és 
szervezésbeli megszorításokkal 
szembesülnek választásaik során,

Or. en

Módosítás 10
Ioan Enciu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, mely kedvező, egységes
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 

törölve
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(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

Or. en

Módosítás 11
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, mely kedvező, egységes
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, amely kedvező, egységes 
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv (2000/31/EK), a szolgáltatásokról 
szóló irányelv (2006/123/EK) 20. cikkének 
(2) bekezdése és a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

Or. en

Módosítás 12
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, mely kedvező, egységes 
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, amely kedvező, egységes 
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK); felszólítja az EU 
intézményeit, hogy 2013-ig hárítsák el a 
határokon átnyúló online ügyletek 
útjában álló fő szabályozási és igazgatási 
akadályokat; felszólítja a Bizottságot, 
hogy mozdítsa elő az egységes digitális 
piacot érintő közösségi vívmányok 
folyamatos értékelését, valamint a főbb 
akadályok tekintetében javasoljon célzott 
jogalkotási intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 13
Ioan Enciu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
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megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, mely kedvező, egységes 
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, amely kedvező, egységes 
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK), hogy véget vessenek 
néhány kereskedő megkülönböztető 
magatartásának, akik visszautasítják a 
fogyasztókat vagy másképp bánnak velük 
nemzetiségük vagy lakóhelyük alapján;

Or. en

Módosítás 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, mely kedvező, egységes
digitális környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a 
határokon átnyúló e-kereskedelem 
adminisztratív és szabályozási korlátai 
megszűntetésének egy egységes, a 
fogyasztókra és a vállalkozásokra 
vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 
27 tagállamban, amely kedvező digitális 
környezetet teremt, csökkenti a 
megfeleltetési költségeket és a 
tisztességtelen versenyt, valamint 
megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi 
piac előtt; ennek érdekében rendkívül 
fontos az olyan jogalkotási eszközök 
egységes értelmezése és alkalmazása, mint 
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a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése 
és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv 
(2005/29/EK);

Or. en

Módosítás 15
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a szolgáltatások szabad 
mozgásának jelentőségét az e-
kereskedelem további fejlődése 
szempontjából, különös tekintettel a belső 
piacon belül a vevő nemzetisége vagy 
lakhelye alapján történő 
megkülönböztetéstől való mentesség 
elvére; megismétli, hogy a belső piacon 
belül a megkülönböztetésmentesség elve 
kizárja a más tagállamok 
állampolgáraival szemben támasztott azon 
követelményt, hogy eredeti okiratokat, 
hitelesített másolatokat, állampolgársági 
igazolást vagy hivatalosan lefordított 
okiratokat kelljen benyújtaniuk ahhoz, 
hogy részesedhessenek egy 
szolgáltatásból, illetve a kedvezőbb 
feltételekből vagy árakból;

Or. en

Módosítás 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy számolja 
fel azt a kötelezettséget, amelynek 
értelmében az online értékesítés 
megkezdése előtt hagyományos 
üzlethelyiséggel is rendelkezni kell, mivel 
ez a követelmény alapjában gátolja az 
online értékesítést;

Or. en

Módosítás 17
Lena Ek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy emelni kell a 
fogyasztói bizalom és a határokon átnyúló 
ügyletekbe vettet bizalom jelenlegi 
alacsony szintjét a meglévő szabályok 
online és határokon átnyúló betartatásának 
erősítésével, a fogyasztóvédelmi hatóságok 
hatáskörének bővítésével, a hatóságok 
közötti együttműködés ösztönzésével, 
valamint hatékony uniós mechanizmusok 
felállításával a piac megfigyelése és 
ellenőrzése, a panaszok kezelése, a viták 
megoldása és a csoportos jogorvoslat 
tekintetében;

Nem érinti a magyar változatot.

Or. sv

Módosítás 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy emelni kell a 
fogyasztói bizalom és a határokon átnyúló 
ügyletekbe vettet bizalom jelenlegi 
alacsony szintjét a meglévő szabályok 
online és határokon átnyúló betartatásának 
erősítésével, a fogyasztóvédelmi hatóságok 
hatáskörének bővítésével, a hatóságok 
közötti együttműködés ösztönzésével, 
valamint hatékony uniós mechanizmusok 
felállításával a piac megfigyelése és 
ellenőrzése, a panaszok kezelése, a viták 
megoldása és a csoportos jogorvoslat
tekintetében;

3. megjegyzi, hogy emelni kell a 
fogyasztói bizalom és a határokon átnyúló 
ügyletekbe vettet bizalom jelenlegi 
alacsony szintjét a meglévő szabályok 
online és határokon átnyúló betartatásának 
erősítésével, a fogyasztóvédelmi hatóságok 
hatáskörének bővítésével, a hatóságok 
közötti együttműködés ösztönzésével,
valamint hatékony uniós mechanizmusok 
felállításával a piac megfigyelése és 
ellenőrzése, a panaszok kezelése és a viták 
megoldása tekintetében;

Or. en

Módosítás 19
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen 
hatásvizsgálatot egy olyan nemzeti 
hatóság létrehozásáról vagy kijelöléséről, 
amely kezelni tudná a határokon átnyúló 
online e-kereskedelemmel kapcsolatban a 
tagállami vállalkozások vagy vállalkozók 
által benyújtott bejegyzési kérelmeket, 
illetve egy olyan európai hatóságról, 
amely képes egymásnak megfeleltetni a 
nemzeti hatóságokat, lehetővé téve ezáltal 
a belső piac gyors megvalósítását;

Or. en
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Módosítás 20
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot a határokon 
átnyúló e-kereskedelem tekintetében uniós 
szinten szükséges egyértelmű előírások 
meghatározására, ezek közé tartozik 
például a kereskedő azon kötelezettsége, 
hogy a fogyasztók és az állami hatóságok 
részére könnyen, közvetlenül, állandóan 
és ingyenesen elérhető tájékoztatást 
nyújtson a kereskedő vagy a szolgáltató 
neve és bejegyzési száma, az eladásra 
kínált áruk és szolgáltatások ára, valamint 
minden olyan kiegészítő szállítási költség 
tekintetében, amely a számlán 
megjelenhet. Az említett előírásoknak való 
megfelelés esetén a bejegyzési hatóság 
tanúsítványt ad ki az EU egész területén 
végezhető, határokon átnyúló e-
kereskedelem tekintetében;

Or. en

Módosítás 21
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőre 
vonatkozóan mérlegelje az online 
kereskedelemre vonatkozó héa 
harmonizációját azzal a céllal, hogy 
felszámoljanak néhány olyan jelenlegi 
akadályt, amelyekkel a kereskedők és a 
fogyasztók a határokon átnyúló e-
kereskedelem során találják szembe 
magukat;
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Or. en

Módosítás 22
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom 
tovább emelhető a közvélemény online 
környezetbe vetett bizalmának 
biztosításával, a személyes adatok 
védelmét érintő aggodalmak kezelésével, 
az adatgyűjtés, a magatartásalapú célzott 
marketing, a profilalkotás és a reklámozás 
szabályozásával, valamint a fogyasztók 
figyelmének oktatási célú és tájékoztatási 
kampányok útján történő felkeltésével;

4. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom 
tovább emelhető a közvélemény online 
környezetbe vetett bizalmának 
biztosításával, a személyes adatok 
védelmét érintő aggodalmak kezelésével, 
az adatgyűjtés, a magatartásalapú célzott 
marketing, a profilalkotás és a reklámozás 
szabályozásával, valamint a fogyasztók 
figyelmének oktatási célú és tájékoztatási 
kampányok útján történő felkeltésével; 
felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
egy javaslatot az adatvédelmi irányelv 
jelenlegi digitális környezethez való 
hozzáigazításáról;

Or. en

Módosítás 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megismétli, hogy a magánélet 
védelmével és az adatvédelemmel 
kapcsolatos alapvető emberi jogok 
tiszteletben tartása az e-kereskedelem 
alapvető eleme;

Or. en
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Módosítás 24
Lara Comi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi a határokon átnyúló 
kereskedelem ellátási lánca, valamint 
feltételei egyszerűbbé és átláthatóbbá 
tételének jelentőségét a megtévesztésről 
vagy a fogyasztói jogok nem teljes körű 
tájékoztatásáról, a teljes költségről és a 
kereskedők adatairól szóló szabályok által, 
valamint a legjobb és tisztességes 
gyakorlatok, ajánlások és iránymutatások 
ösztönzésével az elektronikus üzletek 
számára; 

5. hangsúlyozza a határokon átnyúló 
kereskedelem ellátási lánca, valamint 
feltételei egyszerűbbé és átláthatóbbá 
tételének szükségességét a megtévesztésről 
vagy a fogyasztói jogok nem teljes körű 
tájékoztatásáról, a teljes költségről és a 
kereskedők adatairól szóló szabályok által, 
valamint a legjobb és tisztességes
gyakorlatok, ajánlások és iránymutatások 
ösztönzésével az elektronikus üzletek 
számára; pozitív, követendő példaként 
ismeri el az Európai Unió e téren tett 
erőfeszítéseit, amelyek célja, hogy 
tisztázzák a légi viteldíjakkal kapcsolatos 
feltételeket és árakat;

Or. en

Módosítás 25
Ivari Padar

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az önszabályozó 
magatartási kódex kereskedelemi, 
szakmai és fogyasztói egyesületek általi 
kidolgozása és egy, a felhasználók 
jogairól szóló európai charta létrehozása 
növelné a fogyasztók bizalmát az e-
kereskedelemben az információs 
társadalom valamennyi szereplője 
jogainak és kötelezettségeinek világossá 
tétele révén;

törölve

Or. en
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Módosítás 26
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az önszabályozó 
magatartási kódex kereskedelemi, szakmai 
és fogyasztói egyesületek általi 
kidolgozása és egy, a felhasználók jogairól
szóló európai charta létrehozása növelné a 
fogyasztók bizalmát az e-kereskedelemben 
az információs társadalom valamennyi 
szereplője jogainak és kötelezettségeinek 
világossá tétele révén;

6. úgy véli, hogy az önszabályozó 
magatartási kódex kereskedelemi, szakmai 
és fogyasztói egyesületek általi 
kidolgozása, valamint a polgárokat és a
fogyasztókat a digitális környezetben 
megillető jogokról szóló európai charta 
létrehozását, illetve a tartalmak és az 
ismeretek szabad áramlását lehetővé tévő 
„ötödik szabadságjog” megteremtését 
szorgalmazó „Új digitális menetrend 
kialakítása Európa számára: 2015.eu” 
című európai parlamenti jelentés 
rendelkezései növelnék a fogyasztók 
bizalmát az e-kereskedelemben az 
információs társadalom valamennyi 
szereplője jogainak és kötelezettségeinek 
világossá tétele révén;

Or. en

Módosítás 27
Lena Ek

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza az unióbeli logók, 
megbízhatósági jelek és minőségmutatók 
ösztönzésének jelentőségét, ami segíti a 
fogyasztókat a megbízható online 
kereskedők beazonosításában és 
támogatja az uniós társaságokat azon 
erőfeszítéseikben, hogy túllépjenek 
nemzeti piacaik határain;

törölve
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Or. sv

Módosítás 28
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza az unióbeli logók, 
megbízhatósági jelek és minőségmutatók 
ösztönzésének jelentőségét, ami segíti a 
fogyasztókat a megbízható online 
kereskedők beazonosításában és támogatja 
az uniós társaságokat azon 
erőfeszítéseikben, hogy túllépjenek 
nemzeti piacaik határain;

7. hangsúlyozza az unióbeli logók, 
megbízhatósági jelek és minőségmutatók 
ösztönzésének jelentőségét, ami segíti a 
fogyasztókat a megbízható online 
kereskedők beazonosításában, jutalmazza 
a bevált gyakorlatokat és ösztönzi az 
innovációt, ami támogatja az uniós 
társaságokat azon erőfeszítéseikben, hogy 
túllépjenek nemzeti piacaik határain;

Or. en

Módosítás 29
Ivari Padar

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza az unióbeli logók, 
megbízhatósági jelek és minőségmutatók 
ösztönzésének jelentőségét, ami segíti a 
fogyasztókat a megbízható online 
kereskedők beazonosításában és támogatja 
az uniós társaságokat azon 
erőfeszítéseikben, hogy túllépjenek 
nemzeti piacaik határain;

7. hangsúlyozza az unióbeli logók, 
megbízhatósági jelek és minőségmutatók 
ösztönzésének jelentőségét, ami segíti a 
fogyasztókat a megbízható online 
kereskedők beazonosításában és támogatja 
az uniós társaságokat azon 
erőfeszítéseikben, hogy túllépjenek 
nemzeti piacaik határain, miközben 
biztosítják a megbízhatósági jelek 
megfelelő alkalmazását;

Or. en
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Módosítás 30
Lena Ek

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
növelni kell a határokon átnyúló internetes 
fizetési rendszerekbe (pl. hitel- és 
folyószámlakártyák és e-pénztárca) vetett 
bizalmat több fizetési módszer 
ösztönzésével, az átjárhatóság és a közös 
standardok előmozdításával, a technikai 
akadályok leküzdésével, az elektronikus 
tranzakciók legbiztonságosabb 
technológiáinak támogatásával, a 
titoktartásról és a biztonsági kérdésekről 
szóló jogszabályok harmonizálásával, a 
megtévesztő tevékenységek elleni 
küzdelemmel, valamint a nyilvánosság 
tájékoztatásával és oktatásával;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
növelni kell a határokon átnyúló internetes 
fizetési rendszerekbe (pl. hitel- és 
folyószámlakártyák és e-pénztárca) vetett 
bizalmat több fizetési módszer 
ösztönzésével, az átjárhatóság és a közös 
standardok előmozdításával, a technikai 
akadályok leküzdésével, az elektronikus 
tranzakciók legbiztonságosabb 
technológiáinak támogatásával, a 
titoktartásról és a biztonsági kérdésekről 
szóló jogszabályok harmonizálásával és 
szigorításával, a megtévesztő 
tevékenységek elleni küzdelemmel, 
valamint a nyilvánosság tájékoztatásával és 
oktatásával;

Or. sv

Módosítás 31
Ioan Enciu

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot és az Európai 
Központi Bankot, hogy találjon megoldást 
a hitel- és bankkártyákkal kapcsolatos
európai pénzügyi eszköz létrehozása 
tekintetében annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon az a VISA- és a 
MasterCard-rendszerektől független, 
online hitelkártya-műveletek 
lebonyolítása; 

Or. en
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Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza páneurópai biztonságos 
e-kormányzati szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó elektronikus aláírások és 
titkos kulcsú infrastruktúra (PKI) 
fontosságát, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy az elektronikus aláírások határokon 
átnyúló átjárhatóságának biztosítása 
érdekében hozza létre az európai 
hitelesítésszolgáltató hatóságok átjáróját;

Or. en

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon 
el elektronikus számlázási 
kezdeményezések előmozdítását célzó 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
2020-ig Európa-szerte biztosítsák az 
elektronikus számlák alkalmazását;

Or. en

Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9c. szem előtt tartja annak fontosságát, 
hogy az egységes piacban rejlő minden 
lehetőséget valóra váltsanak; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák, hogy 2015-ig az összes 
közbeszerzési eljárás legalább 50%-át 
elektronikus eszközökkel bonyolítják le, 
ahogy azt a 2005-ben, Manchesterben 
megrendezett, e-kormányzásról szóló 
miniszteri konferencián elfogadott 
cselekvési tervben is megállapították;

Or. en

Módosítás 35
Lara Comi

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. elismeri a fogyasztói jogok, a 
személyes adatok védelmének és a 
fiatalkorú fogyasztók védelmének 
biztosítására alkalmas m-kereskedelem 
belső piacának kialakításához kapcsolódó 
sajátságos jogi kihívásokat; felszólítja a 
Bizottságot, hogy részletesen vizsgálja 
meg ezt a kérdést;

Or. en

Módosítás 36
Lena Ek

Véleménytervezet
12 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy támogatni kell az EU-n 
belül a határokon átnyúló internetes 
keresést és reklámozást, ezzel javítva a 
fogyasztók és a kereskedők tájékoztatását 
és növelve lehetőségeiket, hogy határokon 
átnyúló összehasonlításokat tegyenek és 
felismerjék a határokon átnyúló 
ajánlatokat; ennek érdekében felszólít az 
iparral való szoros együttműködésre és az 
.eu domain nevek ösztönzésére;

törölve

Or. sv

Módosítás 37
Ioan Enciu

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy támogatni kell az EU-n 
belül a határokon átnyúló internetes 
keresést és reklámozást, ezzel javítva a 
fogyasztók és a kereskedők tájékoztatását 
és növelve lehetőségeiket, hogy határokon 
átnyúló összehasonlításokat tegyenek és 
felismerjék a határokon átnyúló 
ajánlatokat; ennek érdekében felszólít az 
iparral való szoros együttműködésre és az 
.eu domain nevek ösztönzésére;

12. úgy véli, hogy támogatni kell az EU-n 
belül a határokon átnyúló internetes 
keresést és reklámozást, azzal a feltétellel, 
hogy az elektronikus kommunikációra a 
fogyasztók kifejezett beleegyezésével kerül 
sor, ezzel javítva a fogyasztók és a 
kereskedők tájékoztatását és növelve 
lehetőségeiket, hogy határokon átnyúló 
összehasonlításokat tegyenek és 
felismerjék a határokon átnyúló 
ajánlatokat; ennek érdekében felszólít az 
iparral való szoros együttműködésre és az 
.eu domain nevek ösztönzésére;

Or. en
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Módosítás 38
Ivari Padar

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy támogatni kell az EU-n 
belül a határokon átnyúló internetes 
keresést és reklámozást, ezzel javítva a 
fogyasztók és a kereskedők tájékoztatását 
és növelve lehetőségeiket, hogy határokon 
átnyúló összehasonlításokat tegyenek és 
felismerjék a határokon átnyúló 
ajánlatokat; ennek érdekében felszólít az 
iparral való szoros együttműködésre és az 
.eu domain nevek ösztönzésére;

12. úgy véli, hogy támogatni kell az EU-n 
belül a határokon átnyúló internetes 
keresést, ezzel javítva a fogyasztók és a 
kereskedők tájékoztatását és növelve 
lehetőségeiket, hogy határokon átnyúló 
összehasonlításokat tegyenek és 
felismerjék a határokon átnyúló 
ajánlatokat; ennek érdekében felszólít az 
iparral való szoros együttműködésre és az 
.eu domain nevek ösztönzésére;

Or. en

Módosítás 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy a határokon 
átnyúló e-kereskedelem további fejlesztése 
érdekében fontos egy, a szellemi 
tulajdonjogok védelméről és betartásáról 
szóló átfogó uniós keret kidolgozása –
mind a fizikai, mind a virtuális javak 
vonatkozásában–, az illegális és hamisított 
javak és szolgáltatások elleni küzdelem 
fokozása, valamint az európai fogyasztók 
figyelmének felhívása ezekre a kérdésekre;

13. hangsúlyozza, hogy a határokon 
átnyúló e-kereskedelem további fejlesztése 
érdekében fontos egy, a szellemi 
tulajdonjogok védelméről és betartásáról 
szóló átfogó uniós keret kidolgozása, az 
illegális és hamisított javak elleni 
küzdelem fokozása, valamint az európai 
fogyasztók figyelmének felhívása ezekre a 
kérdésekre;

Or. en
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Módosítás 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy a határokon 
átnyúló e-kereskedelem további fejlesztése 
érdekében fontos egy, a szellemi 
tulajdonjogok védelméről és betartásáról 
szóló átfogó uniós keret kidolgozása –
mind a fizikai, mind a virtuális javak 
vonatkozásában –, az illegális és hamisított 
javak és szolgáltatások elleni küzdelem 
fokozása, valamint az európai fogyasztók 
figyelmének felhívása ezekre a kérdésekre;

13. hangsúlyozza, hogy a határokon 
átnyúló e-kereskedelem további fejlesztése 
érdekében fontos a közösségi vívmányok 
adta kereteken belül egy, a szellemi 
tulajdonjogok védelméről és betartásáról 
szóló átfogó uniós keret kidolgozása –
mind a fizikai, mind a virtuális javak 
vonatkozásában –, az illegális és hamisított 
javak és szolgáltatások elleni küzdelem 
fokozása, valamint az európai fogyasztók 
figyelmének felhívása ezekre a kérdésekre;

Or. en

Módosítás 41
Ioan Enciu

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy, az online vállalkozások 
előmozdítására vonatkozó cselekvési 
tervet, kiváltképpen az utóbbi időben 
munkanélkülivé váltak számára, olyan 
pénzügyi eszközöket és lehetőségeket 
teremtve, amelyekkel meg tudnak birkózni 
a nehéz helyzetekkel, például a hardverek 
és szoftverek támogatása, az e-
vállalkozással kapcsolatos ingyenes 
tanácsadás és az internethez való könnyű 
hozzáférés;

Or. en
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Módosítás 42
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. hangsúlyozza, hogy figyelni kell arra, 
hogy az egészségügyi ismeretek 
támogatása révén elkerüljék az interneten 
illegálisan kínált termékek, különösen a 
hamisított gyógyszerek és egészségügyi 
termékek jelentette kockázatokat és 
bizonyos „.eu” doménnevű weboldalakon 
a félrevezető információk közzétételét;

Or. en

Módosítás 43
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. rámutat, hogy szükség van az összes 
elektronikus ügyletre alkalmazandó 
jogszabály bevezetésére, ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy megvédjék az 
e-kereskedelmi szolgáltatások 
felhasználóinak jogait; 

Or. ro

Módosítás 44
Pilar del Castillo Vera

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. úgy véli, hogy a média- és 15. úgy véli, hogy a média- és 
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számítógépes műveltség és a tájékozottság 
lényeges szempontok az európai digitális 
környezet fejlődéséhez, ezért felszólít a 
fogyasztóvédelemről, a digitális 
titoktartásról és biztonságról, valamint a 
digitális felhasználói jogokról szóló 
oktatási és tájékoztatási kampányok 
megvalósítására;

számítógépes műveltség és a tájékozottság 
lényeges szempontok az európai digitális 
környezet fejlődéséhez, ezért
szorgalmazza, hogy uniós és tagállami 
szinten vezessék be a digitális jártasság 
fejlesztésére és befogadására vonatkozó 
cselekvési tervet, amely a következőkből 
állna: a digitális jártasság fejlesztésére 
irányuló célzott képzési intézkedések a 
munkanélküliek és a kirekesztődés által 
fenyegetett csoportok számára; az összes 
alkalmazott digitális ismeretekkel való 
felvértezésére irányuló magánszektorbeli 
kezdeményezések ösztönzése; az európai 
szintű „Be smart online!” kezdeményezés, 
amelynek célja a felsőoktatási hallgatók –
többek között az egész életen át tartó 
tanulásban és a szakképzésben részt vevők 
– megismertetése az információs és 
kommunikációs technológiák és az 
internetes szolgáltatások biztonságos 
használatával; az információs és 
kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos közös, uniós szintű tanúsítási 
rendszer;

Or. en

Módosítás 45
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. felszólít az e-kereskedelem jogi, 
műszaki és gazdasági fejlődésének nyomon 
követésére, valamint kiemeli valamennyi, a 
digitális egységes piacot és az információs 
társadalmat érintő döntés körültekintő 
hatásvizsgálatának szükségességét;

16. felszólít az e-kereskedelem jogi, 
műszaki és gazdasági fejlődésének nyomon 
követésére, valamint kiemeli valamennyi, a 
digitális egységes piacot és az információs 
társadalmat érintő döntés körültekintő 
hatásvizsgálatának szükségességét; ebből a 
szempontból fontos eszköznek tartja az 
európai online digitális piaci környezet 
értékelésére szolgáló „e-kereskedelmi 
értesítőt”;
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Or. en

Módosítás 46
Ioan Enciu

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. felszólít az e-kereskedelem jogi, 
műszaki és gazdasági fejlődésének nyomon 
követésére, valamint kiemeli valamennyi, a 
digitális egységes piacot és az információs 
társadalmat érintő döntés körültekintő
hatásvizsgálatának szükségességét;

16. felszólít az e-kereskedelem jogi, 
műszaki és gazdasági fejlődésének nyomon 
követésére, valamint kiemeli valamennyi, a 
digitális egységes piacot és az információs 
társadalmat érintő döntés 
hatásvizsgálatának szükségességét;

Or. en

Módosítás 47
Lara Comi

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. újólag megerősíti a határokon 
átnyúló vállalatközi e-kereskedelem 
fontosságát, amely az európai vállalatok 
és főként a kkv-k motorjaként szolgál a 
növekedés megvalósítása, a 
versenyképesség fokozása és az 
innovatívabb termékek és szolgáltatások 
létrehozása tekintetében; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
meghatározott és stabil jogi és 
szabályozási keretet hozzanak létre, amely 
biztosítja a vállalatok számára a 
határokon átnyúló vállalatközi e-
kereskedelmi ügyletek bizalmas 
lebonyolításához szükséges garanciákat; 

Or. en
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Módosítás 48
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
16 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

16a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 20. 
cikkének (2) bekezdésében rejlő 
lehetőségek teljes körű kihasználásával 
vessen véget az uniós fogyasztók online 
címük vagy lakcímük alapján történő 
földrajzi megkülönböztetésének;

Or. en

Módosítás 49
Ivari Padar

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megjegyzi, hogy a gyors és olcsó
szélessávú hozzáférés további fejlesztése
rendkívül fontos az e-kereskedelem 
fejlődéséhez, mivel az internethozzáférés 
hiánya még mindig a legjelentősebb 
akadály az európai polgárok számára az e-
kereskedelem használatában.

17. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
egyetemes szolgáltatási irányelv 
hatályának felülvizsgálatával 
összefüggésben mérlegelje a gyors és 
elérhető áron kínált szélessávú hozzáférés 
fejlesztését, amely rendkívül fontos az e-
kereskedelem fejlődéséhez, mivel az 
internethozzáférés hiánya még mindig a 
legjelentősebb akadály az európai polgárok 
számára az e-kereskedelem használatában.

Or. en
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Módosítás 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megjegyzi, hogy a gyors és olcsó 
szélessávú hozzáférés további fejlesztése 
rendkívül fontos az e-kereskedelem 
fejlődéséhez, mivel az internethozzáférés 
hiánya még mindig a legjelentősebb 
akadály az európai polgárok számára az e-
kereskedelem használatában.

17. megjegyzi, hogy a gyors és olcsó 
szélessávú hozzáférés további hangsúlyos 
fejlesztése rendkívül fontos az e-
kereskedelem fejlődéséhez, mivel az 
internethozzáférés hiánya még mindig a 
legjelentősebb akadály az európai polgárok 
számára az e-kereskedelem használatában.

Or. en

Módosítás 51
Ioan Enciu

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. megjegyzi, hogy a gyors és olcsó
szélessávú hozzáférés további fejlesztése 
rendkívül fontos az e-kereskedelem 
fejlődéséhez, mivel az internethozzáférés 
hiánya még mindig a legjelentősebb 
akadály az európai polgárok számára az e-
kereskedelem használatában.

17. megjegyzi, hogy a gyors és elérhető 
áron kínált szélessávú hozzáférés további 
fejlesztése rendkívül fontos az e-
kereskedelem fejlődéséhez, mivel az 
internethozzáférés hiánya még mindig a 
legjelentősebb akadály az európai polgárok 
számára az e-kereskedelem használatában.

Or. en
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