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Módosítás 1
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére;

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére; kéri a Bizottságot, hogy 
minden egyéb kezdeményezés előtt 
terjesszen elő a különböző szóba jövő –
jogalkotási vagy nem jogalkotási –
megoldások tekintetében 
hatástanulmányt, figyelembe véve a 
tevékenységi ágakat, az uniós jogi 
hagyományt és a 27 tagállam jogrendjét;

Or. fr

Módosítás 2
Fiona Hall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére;

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére; hangsúlyozza, hogy a kollektív 
jogorvoslat jelentősen javítani fogja a kkv-
k igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését 
azzal, hogy csökkenti az igazságügyi 
eljárás költségeit és egyszerűsíti a nagyon 
hosszú eljárási időtartamokat; felhívja a 
Bizottságot, hogy a kollektív 
jogorvoslatokhoz való hozzáférés 
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garantálása érdekében tegyen javaslatokat 
innovatív önfinanszírozási megoldásokra;

Or. en

Módosítás 3
Claude Turmes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére;

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére, továbbá sürgősen tegyen 
javaslatot olyan jogalkotási keretre, amely 
tartalmazza az uniós jogi szabályozással 
összhangban lévő rendszer 
minimumkövetelményeit, valamint egyedi 
ágazati kezdeményezéseket elsősorban a 
verseny, a fogyasztóvédelem és a 
környezetvédelem területén;

Or. en

Módosítás 4
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére;

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére, mivel a sérelmet szenvedett 
polgárok és a kkv-k jelentős része nem jut 
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jogorvoslathoz, a folytatódó jogellenes 
gyakorlatok pedig összesítve jelentős 
károkat okoznak a társadalomnak;

Or. en

Módosítás 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére;

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegye még 
nyilvánvalóbbá, hogy a szubszidiaritás 
elvére tekintettel és különösen a kkv-kat 
sújtó következmények miatt közösségi 
intézkedésekre van szükség, és ha ezek az 
intézkedések valóban szükségesek, akkor
fordítson külön figyelmet a fogyasztók és a 
kkv-k védelmére;

Or. en

Módosítás 6
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan;
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére;

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítésre vonatkozóan;
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön 
figyelmet a fogyasztók és a kkv-k 
védelmére, amennyiben a védelem 
összpontosításának lehetősége jelentős 
előnyöket eredményez a költségek és a 



PE469.866v01-00 6/26 AM\873860HU.doc

HU

hatékonyság tekintetében;

Or. lt

Módosítás 7
Claude Turmes

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy bár az Unióban 
mindenütt léteznek a fogyasztóvédelemre 
és a versenyre vonatkozó jogok, igen 
gyakran megtörténik, hogy a fogyasztók 
és a vállalkozások képtelenek jogaik 
érvényesítésére, mivel tömeges perek 
esetén nem áll rendelkezésükre megfelelő 
jogorvoslati lehetőség; megállapítja 
továbbá, hogy az uniós piac 
integrációjának következtében a kollektív 
káresetek többségükben határokon 
átnyúló jellegűek, ami kiemeli a közösségi 
jogszabályokkal összhangban álló –
ugyanazon jellemzőkkel rendelkező és a 
határokon átnyúló esetek hatékony 
kezelésére alkalmas – jogorvoslati 
mechanizmusok szükségességét;

Or. en

Módosítás 8
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. véleménye szerint a fogyasztók 
védelmét szolgáló, már létező jogalkotási 
rendelkezéseknek – így a kis értékű 
követelések európai eljárásának 
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bevezetéséről szóló 2007. évi rendeletnek 
és a polgári és kereskedelmi ügyekben 
végzett közvetítés egyes szempontjairól 
szóló 2008. évi irányelvnek – még nem 
volt idejük kifejteni teljes hatásukat, és
ezért több érdemet kellene nekik 
tulajdonítani, mielőtt egy bizonytalan 
hatású újabb eszközhöz nyúlnánk;

Or. fr

Módosítás 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy a jogorvoslati 
eljárások gyakran különböző ipari 
ágazatokra és különböző jogalkotási 
területekre vonatkoznak; ezért 
figyelmeztet az ágazati megközelítés 
veszélyeire, amely bonyolítaná a 
fogyasztók vagy a kkv-k hozzáférését az 
igazságszolgáltatáshoz, továbbá maga 
után vonná a nemzeti eljárási szabályok 
szétaprózódását; az ágazati megközelítés 
helyett előnyben részesít egy horizontális 
eszközt;

Or. en

Módosítás 10
Fiona Hall

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy a környezeti károk 
(tengeri olajszennyezés, vegyi 
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légszennyezés) sok esetben határokon 
átnyúló jellegűek, és ezért kéri a 
Bizottságot, hogy a kollektív jogorvoslatot 
terjessze ki az uniós környezetvédelmi jog 
alkalmazására is; hangsúlyozza, hogy ez a 
megoldás biztosítaná a belső piac helyes 
működését és a „szennyező fizet” elv 
tényleges alkalmazását;

Or. en

Módosítás 11
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. véleménye szerint az Európai 
Bizottságnak minden egyéb 
kezdeményezés előtt bizonyítania kellene, 
hogy egy ide vonatkozó európai uniós 
irányelv többletértéket képvisel, 
elsősorban annak a gazdasági hatásnak a 
pontos felmérésével, amelyet a kollektív 
jogorvoslatok bevezetése gyakorolna 
Európában;

Or. fr

Módosítás 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy vélekedik, hogy a kollektív 
jogorvoslat terén tett bármiféle uniós 
fellépésnek az első szakaszban csupán a 
jogalkotás egy körülhatárolt területére 
kellene korlátozódnia, például a verseny 
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területére, illetve a fogyasztók védelmét 
szolgáló, egyértelműen meghatározott 
jogalkotási intézkedésekre;

Or. en

Módosítás 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. véleménye szerint a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos bármely uniós 
eszköz csak az uniós jogszabályok 
megsértésének eseteiben alkalmazható, és 
különböző tagállamok kérelmezőinek 
részvétele szükséges hozzá;

Or. en

Módosítás 14
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a hatékony kollektív 
jogorvoslatot a jogbiztonságot szolgáló
erős garanciarendszerrel és a 
visszaélésszerű perlést megakadályozó 
biztosítékokkal kell összekötni; felhívja a 
Bizottságot, hogy a biztosítékok 
meghatározásakor építsen a tagállamok 
kollektív jogorvoslat terén szerzett 
tapasztalataira; véleménye szerint e 
biztosítékok között kell szerepelniük az 
alábbiaknak:

2. hangsúlyozza, hogy a hatékony kollektív 
jogorvoslatot a jogbiztonságot garantáló
erős rendszerrel és a visszaélésszerű 
perlést megakadályozó biztosítékokkal kell 
összekötni, kiemeli továbbá a 
hatékonysági elv végrehajtását és a belső 
piac működésére, valamint a fogyasztók és 
a vállalatvezetők érdekeinek védelmére 
gyakorolt közvetlen hatást; felhívja a 
Bizottságot, hogy a biztosítékok 
meghatározásakor építsen a tagállamok 
kollektív jogorvoslat terén szerzett 
tapasztalataira, külön figyelemmel az 
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arányosság és a hatékonyság elvére;
véleménye szerint e biztosítékok között 
kell szerepelniük az alábbiaknak:

Or. lt

Módosítás 15
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
2 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a hatékony
kollektív jogorvoslatot a jogbiztonságot 
szolgáló erős garanciarendszerrel és a
visszaélésszerű perlést megakadályozó 
biztosítékokkal kell összekötni; felhívja a 
Bizottságot, hogy a biztosítékok 
meghatározásakor építsen a tagállamok 
kollektív jogorvoslat terén szerzett 
tapasztalataira; véleménye szerint e 
biztosítékok között kell szerepelniük az 
alábbiaknak:

2. hangsúlyozza, hogy az esetleges
kollektív jogorvoslati eljárásokat a 
visszaélésszerű perlést megakadályozó 
biztosítékok erős rendszerével kell 
összekötni; felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztosítékok meghatározásakor építsen a 
tagállamok kollektív jogorvoslat terén 
szerzett tapasztalataira; véleménye szerint 
e biztosítékok között kell szerepelniük az 
alábbiaknak:

Or. fr

Módosítás 16
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a hatékony kollektív 
jogorvoslatot a jogbiztonságot szolgáló 
erős garanciarendszerrel és a 
visszaélésszerű perlést megakadályozó 
biztosítékokkal kell összekötni; felhívja a 
Bizottságot, hogy a biztosítékok 
meghatározásakor építsen a tagállamok 
kollektív jogorvoslat terén szerzett 

(A magyar változatot nem érinti.)
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tapasztalataira; véleménye szerint e 
biztosítékok között kell szerepelniük az 
alábbiaknak:

Or. pl

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 17
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe,

olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe, ezenkívül a felek nevében 
fellépő jogi képviselőknek a 
tagállamokban meg kell felelniük a 
nemzeti jogszabályokban megállapított 
akkreditációs kritériumoknak,

Or. en

Módosítás 18
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe,

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe, amennyiben rendelkeznek 
az illetékes hatóságok által kiadott, a 
jogosultságot, a szakértelmet és a 
reprezentatív jelleget igazoló külön 
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engedéllyel,

Or. fr

Módosítás 19
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe,

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
kollektív jogorvoslat szervezésére jogosult
testületek megfelelő formában 
elismerhetők és engedélyezhetők,

Or. en

Módosítás 20
Fiona Hall

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe,

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
általa érintett, valamint az abban 
ténylegesen érdekelt testületek kezdhetnek 
kollektív jogorvoslat szervezésébe,

Or. en

Módosítás 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 francia bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt testületek 
kezdhetnek kollektív jogorvoslat 
szervezésébe,

– olyan kritériumok, amelyek alapján a 
fellépés tárgyát képező ügyben csak az 
abban ténylegesen érdekelt vagy jogos 
érdekkel bíró testületek kezdhetnek 
kollektív jogorvoslat szervezésébe,

Or. pl

Módosítás 22
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– a rendszernek mind a vállalkozások és 
fogyasztók közötti, mind a vállalkozások 
egymás közötti ügyeiben alkalmazhatónak 
kell lennie,

Or. en

Módosítás 23
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– a védelemhez való jogokat az eljárás 
teljes folyamatában – a tagállamok 
nemzeti jogszabályaival összhangban –
tiszteletben kell tartani,

Or. en
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Módosítás 24
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- az ügyvédeknek az ügyek kimeneteléhez 
fűződő minden rendű érdekeltségét tiltó, 
világos szabályok,

Or. fr

Módosítás 25
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a sértett felek arra adott garanciája, 
hogy megtérítik a jogi eljárással 
kapcsolatos valamennyi költséget („a 
vesztes fizet” elve),

– „a vesztes fizet” elve alapján a vesztes 
állja az igazságügyi eljárás költségeit,
ugyanakkor az igazságszolgáltatás nem 
ítéli meg a pert megnyerő félnek a nem 
elengedhetetlen vagy a jogvita 
szempontjából aránytalan költségei 
megtérítését, 

Or. en

Módosítás 26
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

a sértett felek arra adott garanciája, hogy 
megtérítik a jogi eljárással kapcsolatos 
valamennyi költséget („a vesztes fizet” 
elve),

a sértett felek arra adott garanciája, hogy 
megtérítik a jogi eljárással kapcsolatos 
valamennyi költséget („a vesztes fizet” 
elve) és a sértett felek által viselt pénzügyi 
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kockázatok mérséklését lehetővé tevő 
külön szabályok,

Or. lt

Módosítás 27
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 bekezdés – 4 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– joghatósági szabályok a legkedvezőbb 
igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának
(„forum shopping”) megakadályozására,

az Unió egészében alkalmazható és 
specifikusan a kollektív jogorvoslatra 
vonatkozó joghatósági szabályok a 
legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 
kiválasztásának („forum shopping”) 
megakadályozására,

Or. en

Módosítás 28
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 bekezdés – 5 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a képviseleti költségek mértékének 
korlátozása;

a képviseleti költségek és a sikerdíjak 
mértékének korlátozása;

Or. en

Módosítás 29
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
2 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új)



PE469.866v01-00 16/26 AM\873860HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

- csak a bizonyított anyagi károk utáni 
egyéni kárpótlás, valamint a szankcionáló 
jellegű kártérítések hiánya (a teljes 
jogorvoslat elve), 

Or. fr

Módosítás 30
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
2 bekezdés – 5 b francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- a kollektív jogorvoslatért folyamodás 
azon feltételhez kötése, hogy előtte 
minden más fellépési joggal éljenek;

Or. fr

Módosítás 31
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet arra, hogy 
azoknak az uniós tagállamoknak, 
amelyekben már léteznek ilyen kollektív 
jogorvoslati mechanizmusok, az eddigi 
tapasztalatai szerint nem történt 
visszaélés, és nem jutott csődbe 
vállalkozás;

Or. en



AM\873860HU.doc 17/26 PE469.866v01-00

HU

Módosítás 32
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy az igazságügyi 
eljárás költségei gyakran elriasztó 
hatásúak, ezért a fogyasztói érdekvédő 
szervezeteknek alapokat kellene 
létrehozniuk a kollektív jogorvoslatok 
támogatására, hogy kereseteket lehessen 
indítani a jogorvoslat, vagy kártérítés és 
kamatok (fizetése) érdekében;

Or. lt

Módosítás 33
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. tekintettel a kollektív jogorvoslatot 
lehetővé tevő tagállamok pozitív 
tapasztalataira, felkéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza egy próbakereseti eljárás –
mint hatékony kollektív jogorvoslati 
rendszer – két lépésben történő 
bevezetésének lehetőségét:
- első lépés: nyilatkozat a vállalat 
felelősségéről a felhatalmazott hatóságok 
által előterjesztett példaesetek alapján, 
miután megvizsgálták ezek 
elfogadhatóságát,
- második szakasz: a nyilvánosságra 
hozatal és a panaszosok csoportjának 
létrehozását követően határozat a 
kártérítésről vagy a bíróság által 
jóváhagyott kölcsönös megegyezés 
alapján, vagy a bíróság döntése alapján;
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Or. en

Módosítás 34
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. A próbakereset esetében a panaszos fél 
lakcíme/székhelye szerinti bíróság vagy 
azon állam igazságszolgáltatása az 
illetékes, amelyben az illegális gyakorlat a 
leginkább befolyásolja a piacot;  ezt 
követően a bírósági eljárásokat az érintett 
fogyasztók/vállalatok lakcíme/bejegyzett 
székhelye szerinti illetékes bíróságoknál 
kell indítani, az ítéletnek próbakeresetre 
gyakorolt jogi következményeinek 
(kártérítéshez való egyéni jogok, a 
jogorvoslat köre) megállapításakor 
alkalmazandó jog pedig az adott 
tagállambeli jog; 

Or. en

Módosítás 35
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára; az 
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iránymutatásokat a tagállamok számára; arányosság és az eljárási autonómia 
elveinek megfelelően; felhívja 
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy 
rendkívül nehéz ezeket az elveket 
összeegyeztetni a visszaéléseket 
megakadályozó szigorú védelem 
kialakításával, ezért megkérdőjelezi e 
téren a közösségi fellépés 
megalapozottságát;

Or. fr

Módosítás 36
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg a tagállamok számára
önkéntesen követendő iránymutatásokat, 
pontosításokat és ajánlásokat, kéri ezek 
gyakorlatba átültetésének figyelemmel 
követését, és szükség esetén bizonyos 
intézkedések meghozatalát,

Or. lt

Módosítás 37
Claude Turmes

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat, valamint az Unión 
belül a határokon átnyúló 
alkalmazhatóságot garantáló elemeket 
kell tartalmazniuk, az arányosság elvének 
megfelelően meghagyva a tagállamok 
számára a további intézkedések 
meghozatalának jogát; ezzel egyidejűleg 
kéri a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg 
önkéntesen követendő iránymutatásokat a 
tagállamok számára;

Or. en

Módosítás 38
Fiona Hall

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára, és 
ösztönözze a bevált gyakorlatok követését;

Or. en

Módosítás 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban 
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

3. megállapítja, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő kötelező erejű 
intézkedéseknek elsősorban formális
minimumszabályokat kell tartalmazniuk, 
az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további 
intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy 
fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

Or. pl

Módosítás 40
Fiona Hall

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozva, hogy a bíróságoknak a 
kollektív jogorvoslat iránti valamennyi 
kérelmet egyenlően – nemzeti illetőségtől 
vagy származástól függetlenül – kell 
elbírálniuk, az ítéleteket pedig az egész 
Európai Unióban el kell ismerni, illetve 
ezeknek végrehajthatónak kell lenniük, 
megállapítja, hogy a kompenzációról szóló 
valamennyi határozatnak azon tagállam 
nemzeti jogán kell alapulnia, amelyben –
az irányelvben meghatározott 
minimumszabályokat kielégítő – keresetet 
benyújtották;

4. kiemeli, hogy a kollektív jogorvoslat 
egyszerűsíteni fogja a határon átnyúló 
jogi fellépéseket, és egyenlő mértékű 
védelmet biztosít az Unió polgárai 
számára, függetlenül attól, hogy melyik 
tagállam lakosai; hangsúlyozza, hogy a 
bíróságoknak a kollektív jogorvoslat iránti 
valamennyi kérelmet egyenlően – nemzeti 
illetőségtől vagy származástól függetlenül 
– kell elbírálniuk, az ítéleteket pedig az 
egész Európai Unióban el kell ismerni, 
illetve ezeknek végrehajthatónak kell 
lenniük;

Or. en

Módosítás 41
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozva, hogy a bíróságoknak a 
kollektív jogorvoslat iránti valamennyi 
kérelmet egyenlően – nemzeti illetőségtől 
vagy származástól függetlenül – kell 
elbírálniuk, az ítéleteket pedig az egész 
Európai Unióban el kell ismerni, illetve 
ezeknek végrehajthatónak kell lenniük, 
megállapítja, hogy a kompenzációról szóló 
valamennyi határozatnak azon tagállam 
nemzeti jogán kell alapulnia, amelyben –
az irányelvben meghatározott 
minimumszabályokat kielégítő – keresetet 
benyújtották;

4. hangsúlyozva, hogy a bíróságoknak a 
kollektív jogorvoslat iránti valamennyi 
kérelmet egyenlően – nemzeti illetőségtől 
vagy származástól függetlenül – kell 
elbírálniuk, az ítéleteket pedig az egész 
Európai Unióban kötelezően és 
kényszeríthetően el kell ismerni, illetve 
ezeknek végrehajthatónak kell lenniük, 
megállapítja, hogy a kompenzációról szóló 
valamennyi határozatnak azon tagállam 
nemzeti jogán kell alapulnia, amelyben –
az irányelvben meghatározott
minimumszabályokat kielégítő – keresetet 
benyújtották;

Or. lt

Módosítás 42
Françoise Grossetête

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint az 
elfogadhatónak nyilvánított ügyek 
mindegyikét átfogó és nyilvános
tájékoztató kampánynak kell megelőznie;

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját szigorúan az érintett felek 
hozzájárulásához („opt-in”) kell kötni még 
az eljárás korai szakaszában; véleménye 
szerint ezzel kapcsolatban erősíteni kell a 
bírói mérlegelés szerepét, különösen, ami 
egy esetleges, a nyilvánosságot megcélzó,
tájékoztató kampányt illet, amelynek 
figyelembe kell vennie a vállalatnak 
okozott hírnévrontás kockázatát;

Or. fr
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Módosítás 43
Fiona Hall

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához 
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint az 
elfogadhatónak nyilvánított ügyek 
mindegyikét átfogó és nyilvános 
tájékoztató kampánynak kell megelőznie;

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját bírósági ellenőrzéshez kell kötni, 
amelynek azt kell megállapítania, hogy a 
keresetet az érintett felek hozzájárulása 
(„opt-in”), vagy önkéntes kimaradása 
(„opt-out” rendszer) mellett kell-e 
benyújtani (ez utóbbi eset kollektív 
kárpótlás megítélésével jár); úgy véli, 
hogy minden, bíróság által 
elfogadhatónak ítélt fellépést széles körű 
nyilvános tájékoztató kampánynak kell 
megelőznie;

Or. en

Módosítás 44
Claude Turmes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint az 
elfogadhatónak nyilvánított ügyek 
mindegyikét átfogó és nyilvános 
tájékoztató kampánynak kell megelőznie;

5. megállapítja, hogy a részvételt az érintett 
felek hozzájárulásához („opt-in”), vagy 
önkéntes kimaradásához („opt-out”) 
lehetne kötni, a már ismert legjobb 
gyakorlatok áttekintése függvényében;

Or. en

Módosítás 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához 
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint az 
elfogadhatónak nyilvánított ügyek
mindegyikét átfogó és nyilvános 
tájékoztató kampánynak kell megelőznie;

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához 
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint az 
elfogadhatónak nyilvánított ügyek 
mindegyikét átfogó és nyilvános 
tájékoztató kampánynak kell megelőznie, 
és a keresetlevél benyújtásának 
lehetőségeiről szóló információt a 
hagyományos eszközökkel kell terjeszteni;

Or. pl

Módosítás 46
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához 
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint az 
elfogadhatónak nyilvánított ügyek 
mindegyikét átfogó és nyilvános 
tájékoztató kampánynak kell megelőznie;

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely 
formáját az érintett felek hozzájárulásához 
(„opt-in”) kell kötni; véleménye szerint, 
amennyiben egy ügyet elfogadhatónak 
nyilvánítanak, a keresetet benyújtó feleket 
tájékoztatni kell;

Or. en

Módosítás 47
Claude Turmes

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák a fogyasztókat az alternatív 

6. úgy véli, hogy a viták bíróságon kívüli 
megoldásának mechanizmusai 
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vitarendezési mechanizmusról, amely a 
kollektív jogorvoslat iránti kereseteknél 
gyorsabb és olcsóbb lehetőséget jelent;
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
alternatív vitarendezési mechanizmus 
igénybevételét nem szabad kötelezővé 
tenni, az erre irányuló szerződési 
nyilatkozatokat pedig az uniós jog 
megsértése címén érvénytelennek kell 
tekinteni.

népszerűsítendő, hasznos eszközök, 
azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, 
ha kudarc esetén bírósághoz is lehet 
fordulni; felhívja a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák a fogyasztókat az alternatív 
vitarendezési mechanizmusról, amely
esetleg a kollektív jogorvoslat iránti 
kereseteknél gyorsabb és kevésbé költséges
lehetőséget jelent, de gondoskodjanak az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony 
hozzáférést garantáló eszközökről e 
mechanizmus kudarca esetére;
hangsúlyozza, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmus igénybevételét 
nem szabad kötelezővé tenni, az erre 
irányuló szerződési nyilatkozatokat pedig 
az uniós jog megsértése címén 
érvénytelennek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 48
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák a fogyasztókat az alternatív 
vitarendezési mechanizmusról, amely a 
kollektív jogorvoslat iránti kereseteknél 
gyorsabb és olcsóbb lehetőséget jelent; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
alternatív vitarendezési mechanizmus 
igénybevételét nem szabad kötelezővé 
tenni, az erre irányuló szerződési 
nyilatkozatokat pedig az uniós jog 
megsértése címén érvénytelennek kell 
tekinteni.

6. felhívja a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák a fogyasztókat az alternatív 
vitarendezési mechanizmusról, amely a 
legvégső esetben alkalmazandó kollektív 
jogorvoslat iránti kereseteknél gyorsabb és 
olcsóbb lehetőséget jelent; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az alternatív 
vitarendezési mechanizmus igénybevételét 
nem szabad kötelezővé tenni, az erre 
irányuló szerződési nyilatkozatokat pedig 
az uniós jog megsértése címén 
érvénytelennek kell tekinteni.

Or. en
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Módosítás 49
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a figyelmet a finanszírozás 
alapvető fontosságú kérdésére, és arra, 
hogy megfelelő finanszírozás hiányában a 
kollektív jogorvoslati rendszer nem 
működik; ezért arra bátorítja a 
tagállamokat, hogy fontolják meg a 
különböző szóba jöhető megoldásokat, 
mint például egy, az igazságszolgáltatási 
költségeket fedező biztosítást, vagy pedig 
egy olyan kollektív alap létrehozását a 
kollektív jogorvoslatok finanszírozására, 
amelyhez megbízható garanciák 
társulnak, és amelyre konkrétan a 
„vesztes fizet” elve, valamint az ügy 
kimenetelétől függő honoráriumok 
(sikerdíjak) és az olyan finanszírozási 
gyakorlatok megtiltása érvényesül, 
amelyeknél a felperesnek pénzt ajánlanak 
fel cserébe a neki költségtérítés vagy 
jóvátétel gyanánt felajánlott összegek egy 
részéért.

Or. en


